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Sammanfattning 

Att känna arbetsmotivation har visat positiva effekter på trivsel och välmående. 

Tidigare forskning har redovisat att personlighet förklarat viss del av vad som motiverar. 

Denna studies syfte var att undersöka om samma resultat gick att se på den svenska arbets-

marknaden. I studien användes en enkät för att mäta bakgrundsfaktorer, motivation genom 

work values questionnaire (WWQ) och personlighet genom ten item personality inventory 

(TIPI). Enkäten besvarades av 128 heltidsanställda på den svenska arbetsmarknaden. 

Resultatet visade signifikanta korrelationer för säkerhet och arbetsförhållanden 

(Motivationsfaktor 1) med vänlighet, kön och utbildning. Utveckling och stimulans 

(Motivationsfaktor 3) korrelerade signifikant med extraversion, vänlighet, öppenhet och 

anställningstid. En multipel regressionsanalys visade att vänlighet bidrog med förklarad 

varians i motivationsfaktor 1, så även kön, ålder och utbildning. Extraversion bidrog med 

förklarad varians för motivationsfaktor 3. Resultatet visade att det även på den svenska 

arbetsmarknaden återfinns att personlighetsdrag och bakgrundsfaktorer förklarar varians inom 

motivationsfaktorerna.  

 

Nyckelord: Big Five, Herzbergs tvåfaktorteori, personlighet, arbetsmotivation. 
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Title: 

Motivation at work, a matter of personality? A quantitative study between personality and 

motivation 

 

Abstract 

 Work motivation has shown positive effects on job satisfaction and well-being. 

Research reports that personality explained some part of what motivates employees. The 

purpose of this study was to investigate whether the same results could be see on the Swedish 

labor market. The study measured background factors, motivation through the work values 

questionnaire (WWQ) and personality through the ten item personality inventory (TIPI). 128 

full-time employees answered the survey. The results showed significant correlations for 

security and conditions (MF1) with personality, gender and education level. Personal 

development and stimulation (MF3) significantly correlated with personality and 

employment. A multiple regression analysis showed that agreeableness, gender, age and 

education level contributed to the explained variance in MF1. Extraversion contributed to the 

explained variance of MF3. The same results were found in this study as in earlier research, 

personality traits and background factors stands for a part of the explained variance in 

motivation. 

 

Keywords: Big Five, Herzberg’s two-factor theory, personality, work motivation. 
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Introduktion 

        Den arbetande svensken spenderar i snitt 38 timmar i veckan på sitt arbete (SCB, 

2015). Samtidigt suddas gränsen mellan arbete och fritid ut i takt med att samhället utvecklas, 

därför är det allt viktigare att känna trivsel på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter för 

att bibehålla välmående. Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic (2009) menar att 

personlighet kan predicera motivation. Genom att undersöka om personlighet bidrar till den 

förklarade variansen inom motivation kan det i sin tur underlätta arbetet med att få rätt person 

på rätt plats och därigenom främja välmående. Vad som motiverar individer kan variera 

oändligt, därför är det viktigt att som arbetsgivare veta vad som motiverar respektive 

medarbetare och med hjälp av det kunna anpassa sina motivationsstrategier utifrån medar-

betarens behov (Toode, Routasalo, Helminen & Suominen, 2015). Naquin och Holton (2002) 

menar att det är viktigt att som arbetsgivare ha vetskapen om att motivation och personlighet 

hänger ihop, de lägger fram att vissa personlighetsdrag har mer eller mindre lätt att motiveras 

och att detta är något som arbetsgivarna måste ta hänsyn till när det gäller att motivera 

medarbetarna. Ett sätt att påbörja arbetet med motivation kan vara att använda sig av 

personlighetstest. Witt, Burke, Barrick & Mount (2002) menar att personlighetstest säger mer 

om en arbetssökandes lämplighet i olika arbetssituationer än mer traditionella metoder så som 

intervju, CV och personligt brev. Med utgångspunkt i att personlighet och motivation har en 

relation (Furnham et al., 2009; Naquin & Holton, 2002) kan personlighetstest vara använd-

bara såväl i rekryteringssammanhang som vid introduktion och kompetensutveckling. 

O’Reilly, Parlette & Bloom (1980) fann i sin studie att den individuella upplevelsen av arbetet 

skiljde sig åt över tid, även om arbetsuppgifter och arbetsspecifikation var densamma för 

samtliga individer och menar att detta måste bero på den individuella personligheten. Det ger 

stöd för att olika individer kommer att trivas på olika arbeten, med olika arbetsuppgifter och 

därmed finna arbetstillfredsställelse och motivation i olika typer av arbeten. Detta 

understryker vikten av individuella motivationsstrategier för varje medarbetare. I följande 

underkapitel presenteras personlighet utifrån Big Five, sedan motivation utifrån Herzbergs 

tvåfaktorteori och avslutningsvis presenteras Furnham et al. (2009) studie närmare. 

 

Personlighet enligt Big Five 

        Personlighet är det som gör varje individ unik. Inom personlighetspsykologin studeras 

personlighet utifrån olika grenar, en vanlig inriktning är personlighetsdrag (trait) där det är 

den unika sammansättningen av personlighetsdrag som bygger personligheten (Parks & Guay, 

2009). Personligheten är stabilt över tid vilket gör att en individ agerar på ett konsekvent sätt i 

olika situationer och sammanhang utifrån sina personlighetsdrag när det kommer till känslor, 
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tankar och handlande (Parks & Guay, 2009). Alltså kan personlighetsdrag ge indikationer för 

hur en individ kommer att agera i olika situationer och varför. 

        En vanlig indelning av personlighet är Big Five som kategoriserar personlighet i fem 

olika skalor som i sin tur har underskalor (McCrae & Costa, 1978). En individs personlighet 

är uppbyggd utav samtliga skalor samt underskalor men varierar i hur hög eller låg grad 

individen har av de olika skalorna, vilket är det som bygger den individuella personligheten. 

Huvudskalorna är neuroticism (neuroticism), extraversion (extraversion), öppenhet 

(openness), vänlighet (agreeableness) och samvetsgrannhet (conscientiousness) (Barrick & 

Mount, 1991; McCrae & Costa, 1978). De fem huvudskalorna har olika karaktäriserande 

drag. Individer med hög grad av personlighetsdraget neuroticism kan ha lätt att känna 

negativa känslor så som oro, osäkerhet eller ilska, det är även sannolikt att de är mer 

temperamentsfulla och kan ha benägenhet att tolka en situation som fientlig (Barrick & 

Mount, 1991; McCrae & Costa, 1978), medan en person med låg grad i motsats tenderar att 

vara trygga och ha ett jämt humör och lugnt agerande, det låga draget av neuroticism kallas 

för känslomässig stabilitet (emotional stability). Hög grad av extraversion kännetecknas av 

drag så som social, aktiv, omtänksam och pratsam (Barrick & Mount, 1991; McCrae & Costa, 

1978) och de med låg grad tenderar att vara mer inåtvända och reserverade. De starkaste 

dragen för öppenhet är orginellitet och fantasifullhet (Barrick & Mount, 1991; McCrae & 

Costa, 1978) och de trivs bäst på arbetsplatser som erbjuder möjlighet till engagemang och 

utveckling (Bipp, 2010; Komarraju & Karau, 2005; Major, Turner & Fletcher, 2006), 

tvärtemot är individen med låg grad av öppenhet praktisk och konservativ. Vänlighet 

kännetecknas av förtroende (McCrae & Costa, 1978), samarbetsvilja, förlåtande, tolerans och 

artighet (Barrick & Mount, 1991), en person med låg grad på skalan kan upplevas som kritisk 

och tävlingsinriktad. Den femte och sista skalan är samvetsgrannhet som kännetecknas av 

självkontroll, arbetsamhet, ambition och ansvarstagande (Barrick & Mount, 1991; McCrae & 

Costa, 1978) medan de med låg grad på skalan kan uppfattas som lata och uppfattas sakna 

mål (McCrae & Costa, 1978). 

        Forskning har funnit att personlighet utifrån Big Five fungerar som prediktor för 

arbetsprestation (Salgado, 1997), arbetstillfredsställelse (Jones, Hill & Henn, 2015; Judge, 

Heller & Mount, 2002) och motivation (Parks & Guay, 2009) hos en individ. Känslomässig 

stabilitet (Salgado, 1997) och samvetsgrannhet predicerar beteende i arbetslivet (Barrick & 

Mount, 1991; Furnham, Petrides, Jackson & Cotter, 2002; Salgado, 1997) och samvets-

grannhet kan användas som prediktor inom samtliga arbetsområden (Salgado, 1997). Även 

Furnham et al. (2002) fann att samvetsgrannhet var en prediktor för arbetstillfredsställelse och 

så även Judge, Heller och Mount (2002) som dessutom redovisar signifikant korrelation 
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mellan arbetstillfredsställelse och resterande personlighetsdrag inom Big Five utifrån 

indelning enligt femfaktorteorin. Salgado (1997) fann i sin metaanalys stöd för att de som 

skattar lågt resultat på neuroticism visade validitet i snarlik grad med tidigare forskning kring 

personlighetsdraget samvetsgrannhet, de båda personlighetsdragens validitet var 

generaliserbara över såväl arbete som kriterier. Detta stödjs av Witt, Burke, Barrick & Mount 

(2002) då de i sin studie sett att individer med höga drag inom personlighetsdraget 

samvetsgrannhet, ihop med personlighetsdraget vänlighet, tenderar att skattas som bland 

annat mer organiserade och pålitliga än individer med övriga personlighetsdrag av sina 

chefer. 

        Även om Big Five är en accepterad och välanvänd indelning av personlighet finns det 

de som anser att fem kategorier inte är tillräckligt för att dela in personlighet medan andra 

anser att dimensionerna är för ospecificerade (Barrick & Mount, 1991; McCrae & John, 

1992). De senaste tio åren har majoriteten dock enats om att fem kategorier för att mäta 

personlighet är både nödvändigt och tillräckligt (Barrick & Mount, 1991; Judge & Ilies, 2002; 

Parks & Guay, 2009). Det har även visats att Big Five genom femfaktorteorin går att använda 

inom olika kulturer och på olika språk (Judge & Ilies; 2002; McCrae & Costa, 1997). 

 

Motivation enligt Herzbergs tvåfaktorteori 

        Ryan och Deci (2000) beskriver motivation som viljan att utföra något, om inte viljan 

finns där finns heller inte motivation. Både källan till vad som motiverar oss och mängden av 

motivation som infinner sig kan variera enormt (Lundberg, Gudmundson & Andersson, 2009; 

Ryan & Deci, 2000; Toode, Routasalo, Helminen & Suominen, 2015). Även hur individer 

motiveras varierar över tid och är beroende av situation (Lundberg et al., 2009). Ryan och 

Deci (2000) beskriver detta som att individens motivation kan variera beroende på hur starkt 

motiverad individen känner sig samt källan till motivationen. Drivkraften för motivation 

brukar delas in i två grenar. Den första grenen är inre motivation som innebär att motivationen 

kommer inifrån individen, det kan exempelvis handla om viljan att utföra arbetet för att 

individen finner det tillfredsställande (Kultalahti & Viitala, 2014) eller för att individen 

verkligen vill göra det (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation är den andra grenen och är den 

motivation som kommer ifrån yttre motivationsfaktorer (Kultalahti & Viitala, 2014), med det 

menas att det har ett instrumentellt värde (Fernet, Gagné, & Austin, 2010; Toode, Routasalo, 

Helminen & Suominen, 2015), som att individen arbetar för att tjäna pengar (Barney & Elias, 

2010). Denna teori är den mest kända och inflytelserika och kallas self-determination theory 

(Lloyd, Bond & Flaxman 2016; Ryan & Deci, 2000). Fernet et al. (2010) menar att de som 

finner motivation genom inre motivationsfaktorer oftare har ett högre välbefinnande och 
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större arbetstillfredsställelse än de som motiveras av yttre motivationsfaktorer. Det går även 

att se skillnader i personlighet hos de som motiveras genom inre eller yttre 

motivationsfaktorer. De med personlighetsdraget samvetsgrannhet blir i större grad 

motiverade av inre motivationsfaktorer (McGeown, Putwain, Geijer, Simpson, Boffey, 

Markham & Vince, 2014) medan de med personlighetsdraget extraversion i högre grad 

motiveras av yttre motivationsfaktorer (Furnham et al., 2002), det anses att höga värden av 

personlighetsdraget extraversion kan bidra till att individen arbetar hårt och gör ett önskvärt 

arbete men endast då en tydlig belöning finns (Barrick, Stewart & Piotrowski, 2002; Stewart, 

1996). Vidare har Carlo, Okun, Knight & de Guzman (2005) visat att personlighetsdraget 

vänlighet bidrar till ökad motivation hos extraverta personer.  

        Herzberg genomförde 1959 en intervjustudie där medarbetare fick berätta om tillfällen 

där de upplevt trivsel eller vantrivsel på sitt arbete (Bassett-Jones, & Lloyd, 2005; Sachau, 

2007; Lindsays, Marks & Gorlow, 1967). Herzberg fann då att frågan om trivsel och 

vantrivsel inte är motsatser till varandra, utan två skilda dimensioner (Furnham et al., 2009). 

Utifrån denna studie utformades Herzbergs tvåfaktorteori. Denna teori utgår från att det finns 

två grupper av faktorer som spelar in i frågan om en medarbetare trivs eller vantrivs på sin 

arbetsplats (Bassett-Jones, & Lloyd, 2005; Lindsays et al., 1967). För att inte vantrivas på sin 

arbetsplats menar teorin att faktorer i det Herzberg kallar hygienfaktorer måste vara 

uppfyllda. Hygienfaktorerna ligger i en dimension som avgör om vantrivsel finns eller inte 

(Kultalahti & Viitala, 2014), de har att göra med yttre faktorer så som att ha relationer till 

kollegor och få en lön som man anser skälig (Burke, 1966; Furnham, 2009; Sachau, 2007; 

Tietjen & Myers, 1998). Dessa faktorer visade sig tydligast när medarbetare inte trivdes eller 

hade en dålig inställning gentemot arbetet (Tietjen & Myers, 1998). Hygienfaktorer kan dock 

aldrig ge motivation men utan dem kan heller inte motivation uppstå (Furnham et al., 2002; 

Lundberg et al., 2009). Enlig SBU (2014) så har de individer som upplever dålig kontakt med 

kollegor i form av brist på stöd och mobbning större risk att få symptom på utmattnings-

syndrom och depression vilket kan leda till sjukskrivning eller att individen söker sig till 

annat arbete vilket understryker vikten av att uppfylla hygienfaktorerna. 

        För att kunna trivas på arbetet och känna sig motiverad så krävs att de faktorer som i 

teorin benämns som motivationsfaktorer är uppfyllda (Lindsays, Marks & Gorlow, 1967). 

Motivationsfaktorerna avgör om individen trivs eller är neutral gentemot sin arbetssituation 

(Kultalahti & Viitala, 2014) och kopplas till inre faktorer som innebär bland annat att känna 

uppskattning på arbetet, ansvar, att individen finner glädje i sina arbetsuppgifter (Furnham, 

2009) och att individen känner möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll (Burke, 1966). När dessa 

faktorer är uppfyllda så infinner sig motivation (Lundberg et al., 2009). Motivationsfaktorer 
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återfanns när medarbetare kände sig glada och hade goda attityder gentemot arbetet (Tietjen 

& Myers, 1998). Motivationsfaktorerna, jämfört med hygienfaktorerna, rör själva arbets-

uppgifterna medan hygienfaktorerna rör relationer och förmåner runt arbetet (Furnham et al., 

2002; Tietjen & Myers, 1998). För att en medarbetare skall känna sig motiverad på arbetet 

krävs alltså att hygienfaktorerna är uppfyllda och att motivationsfaktorerna finns där för att 

skapa motivation. 

 Lundberg et al. (2009) genomförde en studie som stärker att Herzbergs teori har 

validitet inom den svenska turistverksamheten och tillägger vikten av att arbetsgivare arbetar 

med arbetsmotivation. De såg att hygienfaktorer såväl som motivationsfaktorer var ytterst 

viktiga och en faktor som de fann hade stor betydelse för medarbetarna var möjlighet till 

utveckling. 

        Herzbergs tvåfaktorteori har mött kritik genom åren. Somliga anser att Herzberg 

generaliserat bort individuella skillnader i teorin (Furnham et al., 2002; Lundberg et al., 2009) 

medan andra är kritiska till att det endast skulle vara motivationsfaktorer som kan motivera 

medarbetare, kritikerna menar att hygien- och motivationsfaktorer hänger ihop och att bägge 

både kan motivera och bidra till vantrivsel om de saknas (Burke, 1966; Furnham et al., 2002; 

Lundberg et al., 2009). Somliga är även kritiska mot att Herzberg kategoriserat lön som en 

hygienfaktor, Bassett-Jones & Lloyd (2005) menar att lön även borde ses som en motivations-

faktor. Det finns dock forskning som visar att inkomst och trivsel inte korrelerar (Sachau, 

2007), vilket ger stöd åt Herzbergs kategorisering av lön som en hygienfaktor. Trots kritiken 

som riktats mot Herzbergs tvåfaktorteorin finns det ingen entydig forskning som förkastar 

teorin. 

 

Herzberg möter Big Five 

        Det vår undersökning bygger på är en kvantitativ korrelationsstudie gjord av Furnham 

et al. (2009) som undersöker relationen mellan attityder, karaktärsdrag och motivation. 

Utifrån detta så genomförde Furnham et al. (2009) en studie med 202 heltidsarbetare för att se 

hur personlighet och demografiska faktorer förklarar variansen inom motivation och arbets-

tillfredsställelse. Furnham et al. (2009) använde sig av en webbenkät med tre delar 

(personlighet, motivation och arbetstillfredsställelse) samt frågor rörande demografiska 

faktorer. För att klassificera motivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori använde Furnham et 

al. (2009) sig av en faktoranalys där hygien- och motivationsfaktorerna skapade tre 

gemensamma faktorer, vilka var säkerhet och arbetsförhållanden (MF1), status och belöning 

(MF2) samt personlig utveckling och stimulans (MF3). Vidare genomförde de 
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regressionsanalyser mellan prediktorerna personlighet och demografiska faktorer mot 

respektive motivationsfaktor som respondor. 

        Personlighet och demografiska faktorer hade den största förklarade variansen (15,2 %) 

för MF1. År i fulltidsanställning och jobbstatus hade stark prediktionsförmåga på MF1 (p 

<.05), likaså ålder och personlighetsdraget vänlighet (p<.05).  I MF2 stod personlighet och 

demografiska faktorer för 11,1 % av variansen. Kön och antal år i heltidsanställning visade 

stark prediktionsförmåga likaså jobbstatus (p<.01), dock var de fem personlighetsdragen inte 

signifikanta för den här faktorn. I MF3 var den förklarade variansen 9 % och 

personlighetsdraget vänlighet var den enda statistisk signifikanta prediktorn (p<.05). 

        Furnham et al. (2009) genomförde sedan en regressionsanalys mellan prediktorerna 

personlighet och demografiska faktorer och respondorn arbetstillfredsställelse som helhet, 

inre arbetstillfredsställelse och yttre arbetstillfredsställelse. Furnham et al. (2009) redovisar att 

personlighetsdraget samvetsgrannhet och individens jobbstatus var signifikanta prediktorer till 

respondorn arbetstillfredsställelse med en signifikansnivå p<.05. 

        Furnham et al. (2009) ger förslag på att vidare studera vilken relationen utbildning har 

till motivation och arbetstillfredsställelse. I studien visar de att majoriteten av deltagarna var 

under 40 år, de resonerar kring hur jämnare åldersfördelning skulle kunnat påverka resultatet. 

Det Furnham et al. (2009) vill förmedla genom sin studie är vetskapen om att de upplevelser 

medarbetare har gentemot sitt arbete inte enbart beror på arbetet i sig, och menar att det är 

viktigt som arbetsgivare att ta hänsyn till hur både medarbetares personlighet och bakgrunds-

faktorer spelar in i dennes upplevelse av arbetet. 

        Furnham et al. (2009) har undersökt bakgrundsfaktorerna och personlighetsdragens 

inverkan på motivation och arbetstillfredsställelse. Vi anser att eftersom det redan finns 

mycket tidigare forskning kring just personlighet och arbetstillfredsställelse vore det 

intressant att genomföra en undersökning mot motivation. Furnham et al. (2009) studie 

genomfördes helt webbaserad och innehåller inga indikationer eller avgränsningar på varifrån 

deltagarna kom mer än att de nåddes via mail. Det kan resoneras kring att det finns skillnader 

mellan olika länder och kulturer när det gäller frågan om vad som motiverar individer. Det är 

därför intressant att se vad en studie på den svenska arbetsmarknaden skulle ge för resultat. 

 

Syfte 

        Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om samma signifikanta koppling 

återfinns på den svenska arbetsmarknaden som framkom i Furnham et al. (2009) mellan 

personlighetsdrag enligt Big Five, bakgrundsfaktorer (kön, ålder, utbildning och 

anställningstid) och de tre motivationsfaktorer utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. 
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Frågeställningar 

• Frågeställning 1: Finns en signifikant korrelation mellan bakgrundsfaktorerna och de 

tre motivationsfaktorerna? 

• Frågeställning 2: Finns en signifikant korrelation mellan personlighetsdragen och de 

tre motivationsfaktorerna? 

• Frågeställning 3: Kommer bakgrundsfaktorerna och personlighetsdragen att förklara 

variansen inom de tre motivationsfaktorerna? 

 

 

Metod 

Deltagare 

        Studiens 151 deltagare nåddes genom sociala medier samt personliga och 

yrkesmässiga kontakter utifrån kriteriet att de hade en heltidsanställning på den svenska 

arbetsmarknaden. Av de 151 deltagande var 20 av svaren ofullständiga och 3 svarande föll 

utanför urvalsgruppen vilket gav ett bortfall på 23 personer. De kvarvarande 128 svarande 

deltagarna bestod av 58,5 % kvinnor och 41,5 % män. Av deltagarna var ingen under 20 år, 

44,5 % 20-30 år, 24,2 % 31-40 år, 15 % 41-50 år, 13,2 % 51-60 år och 3 % var äldre än 61. 42 

% av deltagarna hade en gymnasieutbildning medan resterande 58 % hade högskole- eller 

universitetsutbildning. Majoriteten av deltagarna, 69,5 %, hade arbetat på sin nuvarande tjänst 

under 5 år och 30,5 % hade innehaft sin anställning i mer än 5 år. 

 

Mätinstrument 

        Datainsamlingen genomfördes i form av en enkät bestående av 55 frågor uppdelade i 

tre delar. Den första delen bestod av frågor rörande de bakgrundsfaktorer som togs med i 

beräkning, dessa var kön, ålder, utbildningsgrad och anställningstid. 

        Den andra delen av enkäten var arbetsmotivation som mättes genom en sexgradig 

skala i The work values questionnaire (WVQ) (Furnham et al., 2005). Enkäten var uppbyggd 

av 37 påståenden gällande arbetsmotivation. Då enkäten endast fanns att tillgå på engelska 

fick vi själva översätta den till svenska (bilaga 2). Ett påstående var till exempel ”personlig 

utveckling: ett jobb som ger möjlighet till personlig utveckling” där testdeltagaren sedan 

skattade hur mycket denne värderade den angivna faktorn på en likertskala från (1) ”oviktigt” 

till (6) ”viktigt”. Cronbach´s alpha i vår studie var för MF1 =.833, MF2 =.759 och för MF3 

=.693. 
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        Den tredje delen av enkäten bestod av The ten item personality inventory 

(TIPI)(Gosling et al., 2003). Här mättes personlighet (extraversion, samvetsgrannhet, 

vänlighet, öppenhet och känslomässig stabilitet) på en sjugradig likertskala där deltagarna 

skulle ange i hur hög grad de höll med eller inte höll med om att olika påståenden passade in 

på deras personlighet. Ett påstående kunde exempelvis vara: ”rörig, slarvig” med 

svarsalternativen från (1) ”håller inte med alls” till (7) ”håller med fullständigt”. 

 

Tillvägagångssätt 

        Enkäten spreds genom sociala medier och lämnades även ut av vår kontaktperson i 

pappersformat på en organisation. Spridningen i de sociala medierna gjordes genom en kort 

introduktion samt en länk till enkäten, de som ville delta i studien kom via länken till enkäten 

med medföljande missivbrev (bilaga 1) som innehöll information, syfte och användnings-

område för undersökningen. Den internetbaserade enkäten hölls öppen under 21 dagar. De 

som besvarat enkäten i pappersformat fick samma missivbrev som de som besvarade den 

webbaserade enkäten, de fick sedan lägga enkäten i ett omärkt kuvert innan angiven deadline. 

Efter deadline scannades samtliga besvarade enkäter in av vår kontaktperson som mailade 

enkäterna till oss.   

 

Design och dataanalys 

        Studien som genomfördes var en kvantitativ studie och undersökte om Big Five 

personlighetstyper utifrån femfaktorteorin kunde predicera arbetsmotivation enligt Herzbergs 

tvåfaktorteori. 

        När all data samlats in sammanställdes och analyserades den i IBM SPSS Statistics 22. 

Analysen innehöll frekvenserna bakgrundsfaktorer (kön, ålder, utbildning och tid på 

nuvarande anställning), personlighetsdrag (extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, 

känslomässig stabilitet och öppenhet) och motivation (MF1, MF2 och MF3). 

Pearsonkorrelationer genomfördes på bakgrundsfaktorerna och de tre motivationsfaktorerna 

samt personlighetsdragen och motivationsfaktorerna för att besvara frågeställning 1 och 2. En 

multipel linjär regressionsanalys för prediktorerna bakgrundsfaktorer och personlighetsdrag 

genomfördes mot respondorn motivation för att besvara frågeställning 3. En signifikansnivå 

på 95 % krävdes. 

 

Forskningsetiska överväganden 

        Missivbrevet (bilaga 1) informerade deltagarna om att deltagande i studien var helt 

frivilligt, anonym och att det när som helst gick att avbryta enkäten. Kontaktuppgifter till både 
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författarna och handledare fanns tillgängliga i missivbrevet om deltagarna hade frågor 

gällande undersökningen. Anonymiteten för deltagarna som besvarade enkäten i 

pappersformat säkerställdes genom att de svarande själva fick placera den enkäten i ett 

omärkt kuvert innan angiven deadline för att det inte skulle gå att se vem som var vem.  

 

 

Resultat 

 Studiens syfte var att undersöka om det fanns signifikant koppling mellan 

personlighetsdragen i Big Five samt bakgrundsfaktorer så som kön, ålder och utbildningsgrad 

och motivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori på den svenska arbetsmarknaden. För att 

undersöka frågeställning 1 och 2 gjordes Pearsonkorrelationer, dessa redovisas i tabell 1 och 

2. För att undersöka frågeställning 3 genomfördes multipel linjär regressionsanalys som 

redovisas i tabell 3. 

 

Frågeställning 1 

        Frågeställningen undersökte huruvida motivationsfaktorerna och bakgrundsfaktorerna 

korrelerade. En signifikant negativ korrelation kunde ses mellan säkerhet och arbets-

förhållanden (MF1) och utbildning (r=-.254, p<.01) samt mellan MF1 och kön (r= -.190, 

p<.05). Personlig utveckling och stimulans (MF3) visade en signifikant negativ korrelation 

med anställningstid (r= -.182, p<.05) medan status och belöning (MF2) inte visade signifikant 

korrelation med någon av bakgrundsfaktorerna. Motivationsfaktorerna visade sig alltså ha 

viss signifikant korrelation, då genom MF1 och utbildningsgrad, MF1 och kön samt MF3 och 

anställningstid. 

 

Frågeställning 2 

        Frågeställning 2 undersökte om signifikant korrelation mellan motivationsfaktorerna 

och personlighetsdragen fanns. Korrelationen visade en signifikant positiv korrelation mellan 

säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) och vänlighet (r=.175, p<.05). Personlig utveckling 

och stimulans (MF3) korrelerade signifikant positivt med extraversion (r=.312, p<.01), 

vänlighet (r=.249, p<.01) och öppenhet (r=.308, p<.01). Status och belöning (MF2) 

redovisade ingen signifikant korrelation mellan något personlighetsdrag. Signifikanta 

korrelationer uppstod alltså för vänlighet och både MF1 och MF3, även för extraversion och 

öppenhet fanns signifikant korrelation med MF3. 
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Tabell 1  
Pearsonkorrelation mellan bakgrundsfaktorer och motivationsfaktorerna. N=128. 
MF1= säkerhet och arbetsförhållanden. MF2=status och belöning. MF3=personlig 
utveckling och stimulans. 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kön 1.41 .494 -      

2. Ålder 3.06 1.189 .210* -      

3. Utb.grad 2.58 .496 - .181* - .089 -     

4. Anst.tid 4.19 3.269 .200* .463** .242** -    

5. MF1 3.528 .810 -.190* .149 .254** .098 -   

6. MF2 3.249 .677 .037 .139 - .146 .093 .285** -  

7. MF3 4.964 .615 -.135 .037 .125 - .182* -.080 .342** - 

Notera. * p<.05; ** p<.01 

 

 

Frågeställning 3 

        Frågeställning 3 undersökte huruvida personlighetsdragen och bakgrundsfaktorerna 

kunde förklara varians inom motivationsfaktorerna. Regressionsanalysen visade att 16,2% av 

variansen i säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) förklaras av bakgrundsfaktorer och 

personlighetsdrag (F(9,118)=3,735, p<.001). De faktorer som hade signifikant 

prediktionsförmåga på MF1 var personlighetsdraget vänlighet (β=.203, p<.05) samt 

Tabell 2 
Pearsonkorrelation mellan motivationsfaktorerna och personlighet. N= 128. 
MF1= säkerhet och arbetsförhållanden. MF2=status och belöning. MF3=personlig 
utveckling och stimulans. E=extraversion. V=vänlighet. S=samvetsgrannhet. 
K=känslomässig stabilitet. Ö=öppenhet. 
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. MF1 3.528 .810 -        

2. MF2 3.249 .677 .285** -       

3. MF3 4.964 .615 .080 .342** -      

4. E 5.532 1.22 .135 .102 .312** -     

5. V 5.660 .867 .175* -.008 .249** .220* -    

6. S 5.684 1.053 .132 .124 ..112 -.009 .140 -   

7. K 5.477 1.077 -.076 -.020 .145 -.107 .219* .203* -  

8. Ö 5.824 .882 -.054 -.051 .308** .331** .258** .075 .219* - 

Notera. * p<.05; ** p<.01 



 

 15 

bakgrundsfaktorerna kön (β=-.196, p<.05), ålder (β=.193, p<.05) och utbildning (β=-.313, 

p<.01). I personlig utveckling och stimulans (MF3) kunde 17,4% av variansen förklaras av 

bakgrundsfaktorer och personlighetsdrag (F(9,118)=3,972, p<.001). Den prediktor som var 

signifikant var extraversion (β=.250, p<.01). Värt att nämna inom personlig utveckling och 

stimulans (MF3) är öppenhet (β=.179, p=.053) samt anställningstid (β=-.188, p=.051). Dessa 

faktorer var inte signifikanta men låg ytterst nära gränsen för signifikans. MF2 visade ingen 

signifikans. 

 
Tabell 3  
Regressionsanalys. Utfallsvariabler: MF1, MF2 och MF3. N=128. Metod: Enter 
E=extraversion. V=vänlighet. S=samvetsgrannhet. K=känslomässig stabilitet. Ö=öppenhet. 
 Säkerhet och 

arbetsförhållanden 
(MF1) 

F(9, 118) = 3.735*** 
Adjusted R2 = .162 

Status och belöning 
(MF2) 

F(9, 118) = 1.168 
Adjusted R2 = .082 

Personlig utveckling 
och stimulans  

(MF3) 
F(9, 118) = 
3.972*** 

Adjusted R2= .174 
 β t β t β t 

1. E .047 .508 .081 .449 .126 .699** 

2. V .203* .278 -.004 -.051 .051 .814 

3. S .121 .419 .094 .579 .029 .580 

4. K -.135 -.456 -.043 -.678 .069 .307 

5. Ö -.139 -.517 -.101 -.317 .125 .958 

6. Kön -.196* -.133 .087 .636 -.074 -.652 

7. Ålder .193* .981 .082 .367 .083 .768 

8. Utbildningsgrad -.313** -.640 -.192 -.504 .134 .259 

9. Anställningstid .002 .018 -.005 -.244 -.036 -.972 
 Notera. * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

 

 

Diskussion 

 Studien som genomförts hade som syfte att undersöka om personlighet tillsammans 

med bakgrundsfaktorer kunde förklara delar av variansen inom motivationsfaktorerna. 

Studien undersökte även om det fanns signifikant korrelation mellan motivationsfaktorerna 

och bakgrundsfaktorerna samt mellan motivationsfaktorerna och personlighetsdragen. Studien 

grundade sig på en tidigare studie där personlighetsdragen definierades utifrån Big Five och 

motivationsfaktorerna utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. Vi fann i vår studie att 

personlighetsdragen och bakgrundsfaktorerna förklarade en del av variansen inom 
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motivationsfaktorerna, då genom personlighetsdragen vänlighet och extraversion samt 

bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildningsgrad. Även vänlighet, extraversion och 

öppenhet korrelerade signifikant med motivationsfaktorerna, likaså bakgrundsvariablerna 

kön, utbildning och anställningstid. Ålder korrelerade inte med motivationsfaktorerna men var 

en prediktor i regressionsanalysen. Nedan diskuteras respektive frågeställning, en 

sammanfattande diskussion för studien, metod och förslag på framtida forskning. 

 

Frågeställning 1 

  I frågeställning 1 undersöktes om det fanns en korrelation mellan bakgrundsfaktorerna 

och motivationsfaktorerna. Vi fann att såväl kön som utbildningsgrad visade en negativ 

korrelation till säkerhet och arbetsförhållanden (MF1). Furnham et al. (2009) gav som förslag 

att i framtida forskning undersöka om graden av utbildning har relation till motivation. Vi 

valde därför att ta med utbildningsgrad som en bakgrundsfaktor och fann att utbildning hade 

en signifikant negativ korrelation till säkerhet och arbetsförhållanden (MF1). Det resultatet 

kan innebära att individer med högre utbildning inte motiveras av säkerhet och 

arbetsförhållanden (MF1) utan istället förutsätter att det finns där och motiveras av andra 

faktorer medan de med lägre utbildning lägger större vikt vid säkerhet och arbetsförhållanden 

(MF1). Vidare går att diskutera om utbildningsgrad kan kopplas till vilken typ av arbete 

individen har. En individ med högre utbildning skulle kunna antas välja ett arbete där 

faktorerna för säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) är mer självklara och inte behöver tas 

hänsyn till i det dagliga arbetet medan den med lägre utbildning skulle kunna antas ha ett 

arbete där säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) utgör en mer central roll. Barney och Elias 

(2010) stödjer detta då de i sin studie fann att de med högre utbildning själva kan styra mer 

över sitt arbete och att de motiveras mer av inre motivationsfaktorer. 

 Det gick att se en negativ korrelation mellan kön och säkerhet och arbetsförhållanden 

(MF1). Lambert (1991) resonerade att skillnaden i motivation mellan män och kvinnor kan 

bero på socioekonomiska skillnader. Då genom gamla traditioner där kvinnor tenderar att ha 

andra typer av arbeten än män och genom det uppstår skillnaden i vad som upplevs 

motiverande på arbetet. Sallop och Kirby (2007) ger en annan tänkbar förklaring genom sin 

studie där de fann att kvinnor tenderade att lägga högre värde vid att uppnå balans i arbetslivet 

och att passa in på organisationen jämfört med män, vilket skulle kunna förklara korrelationen 

mellan kön och säkerhet och arbetsförhållanden (MF1).  

        Resultatet visade även att personlig utveckling och stimulans (MF3) korrelerade 

negativt med anställningstid, vilket indikerar att ju längre en medarbetare arbetat på sin 

arbetsplats desto mindre motiveras denne av personlig utveckling och stimulans, vilket 
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innebär faktorer så som ansvar i arbetet samt stimulerande arbetsuppgifter. Ett argument för 

detta skulle kunna vara att de som arbetat länge ser personlig utveckling och stimulans som en 

given del i arbetet och därav motiveras av andra faktorer. Ett annat argument skulle kunna 

vara att de som motiveras av personlig utveckling och stimulans (MF3) inte uppnår långa 

anställningstider på grund av att de väljer att söka sig vidare efter nya utmaningar i nya 

tjänster. Om så är fallet skulle det vara intressant utifrån ett arbetsgivarperspektiv att se vilka 

faktorer som motiverar medarbetare som väljer att stanna en längre tid på samma arbetsplats. 

 

Frågeställning 2 

        Det finns tidigare forskning som visat att personlighet har ett samband med 

motivation. Relationen har visat sig variera mellan de olika personlighetsdragen och olika 

motivationsteorier (Furnham et al., 2009; Judge & Ilies, 2002; Naquin & Holton, 2002). 

Furnham et al. (2009) fann i sin undersökning att flera av personlighetsdragen inom Big Five 

korrelerar med motivationsfaktorerna utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. 

        Forskning kring personlighetsdraget vänlighet är återhållsam när det gäller 

korrelationer med motivation men i tidigare forskning återfinns korrelation mellan vänlighet 

tillsammans med andra personlighetsdrag när det kommer till motivation. Carlo et al. (2005) 

beskriver att vänlighet i kombination med extraversion ledde till högre motivation än enbart 

extraversion, även Witt, Burke, Barrick & Mount (2002) visar att vänlighet har en inverkan på 

personlighetsdraget samvetsgrannhet då i frågan hur personlighetsdragen upplevs av 

överordnande. I vår studie visade det sig däremot att personlighetsdraget vänlighet 

korrelerade med både säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) och personlig utveckling och 

stimulans (MF3). 

        Extraversion korrelerade positivt med personlig utveckling och stimulans (MF3) vilket 

stämmer bra överens med tidigare studier (Furnham et al., 2002; Furnham et al., 2005) som 

visat att medarbetare med personlighetsdraget extraversion motiveras av möjlighet att 

avancera och ta ansvar. Även öppenhet korrelerade positivt med personlig utveckling och 

stimulans (MF3). Detta stödjs av tidigare forskning där individer med hög grad av 

personlighetsdraget öppenhet förväntas vara originella och kreativa (Barrick & Mount, 1991; 

Costa & McCrae, 1978) och föredrar en arbetsplats där de ges möjlighet att utvecklas (Bipp, 

2010). 

 

Frågeställning 3 

        Denna frågeställning syftade till att undersöka om bakgrundsfaktorerna och 

personlighetsdragen kunde förklara en del av variansen inom motivationsfaktorerna. Vi kunde 
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se i säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) att 16,2 % av variansen kunde förklaras av 

bakgrundsfaktorerna och personlighetsdragen, vilket är en procentenhet mer än Furnham et al. 

(2009) som fann att 15,2 % av variansen kunde förklaras av bakgrundsfaktorerna och 

personlighetsdragen. Skillnaden kan bero på att vi i denna studie tog hänsyn till utbildning 

som en bakgrundsfaktor vilket inte ingick i Furnham et al. (2009) studie, de hade dock 

faktorerna jobbstatus och fastanställning. Det som framkom i analysen var att variablerna 

vänlighet och ålder var prediktorer till säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) vilket stämmer 

med resultaten som framkom i studien av Furnham et al. (2009) även Bipp (2010) fann i sin 

studie en koppling mellan ålder och motivation. Vi såg dessutom att kön och utbildning var 

prediktorer till säkerhet och arbetsförhållanden (MF1) medan Furnham et al. (2009) fick 

anställningstid och jobbstatus som signifikanta prediktorer i den faktorn. 

        I MF3 förklarades 17,4 % av variansen i vår studie av bakgrundsfaktorer och 

personlighetsdrag medan endast 9 % kunde förklaras i studien gjord av Furnham et al. (2009). 

Personlig utveckling och stimulans (MF3) hade i vår studie endast en signifikant prediktor, 

vilken var extraversion. Detta är ett spännande resultat när vi jämför med Furnham et al. 

(2009) som fann samvetsgrannhet som den enda signifikanta prediktorn i denna faktor. Som 

beskrivet i inledningen finns det forskning som visar att individer med personlighetsdraget 

samvetsgrannhet i större grad motiveras av inre motivationsfaktorer (McGeown et al., 2014) 

till skillnad från individer med personlighetsdraget extraversion som i större grad motiveras 

av yttre motivationsfaktorer (Furnham et al., 2002). Något som stödjer vårt resultat i 

frågeställning 3 en tidigare studie av Furnham et al. (2005) där resultat redovisade att 

extraversion var prediktor för inflytande och avancemang vilken kan jämföras med vår 

motivationsfaktor personlig utveckling och stimulans (MF3). Barrick et al. (2002) visar även 

att en relation mellan samvetsgrannhet och extraversion går att se, de menar att individer med 

de två personlighetsdragen kan motiveras av samma saker men ha olika bakomliggande 

motiv. Detta skulle kunna förklara varför Furnham et al. (2009) fann samvetsgrannhet som 

prediktor i sin studie medan vår studie fick extraversion som prediktor. 

        Det är även värt att se till öppenhet, som i denna studie inte kan anses som signifikant 

men som låg ytterst nära gränsen för signifikans på .05 för personlig utveckling och stimulans 

(MF3). Som nämns i inledningen anses individer med personlighetsdraget öppenhet vara 

fantasifulla och originella (Barrick & Mount, 1991; Costa & McCrae, 1978) vilket skulle 

kunna kopplas till personlig utveckling och stimulans (MF3) då de skulle motiveras av 

stimulans både intellektuellt och arbetsmässigt. Det finns tidigare forskning som visat att 

öppenhet kan ses som en prediktor till motivation i form av motivation till lärande och 

engagemang (Komarraju & Karau, 2005; Major, Turner & Fletcher, 2006). Detta visar att 
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öppenhet och motivation har en relation vilket även vi kunde se i frågeställning 2. Denna 

relation medför att vidare forskning inom området skulle kunna medföra resultat där även 

öppenhet är prediktor till arbetsmotivation. Anställningstid (p=.51) låg också ytterst när 

signifikansnivån för personlig utveckling och stimulans (MF3). Anställningstid och personlig 

utveckling och stimulans (MF3) hade i frågeställning 1 en signifikant negativ korrelation. 

Detta visade att det fanns en relation mellan bakgrundsfaktorn anställningstid och MF3, det 

skulle vara intressant att se om det i framtida forskning skulle gå att se anställningstid som en 

prediktor till personlig utveckling och stimulans (MF3).  

        Skillnader mellan vår studie och Furnham et al. (2009) går att se i frågeställning 3 

vilket väcker frågan om geografiska skillnader kan ha spelat in, eftersom vi valde att avgränsa 

oss till den svenska arbetsmarknaden medan Furnham et al. (2009) inte hade någon tydlig 

geografisk avgränsning i sin studie.  

 

Sammanfattande diskussion 

 Den genomförda studien bidrar till ytterligare grund för att personlighet är kopplat till 

arbetsmotivation. Vi kunde se att 16-17 % av arbetsmotivationen för de som deltog i studien 

kunde prediceras av personlighet och bakgrundsfaktorer. Resultatet visar att personlighet och 

arbetsmotivation har en relation även på den svenska arbetsmarknaden, vilket stödjer 

Lundberg et al. (2009) slutsats att svenska arbetsgivare behöver arbeta med arbetsmotivation. 

Eftersom det som motiverar i arbetet skiljer sig mellan olika personlighetsdrag och ibland 

över tid är det viktigt för arbetsgivare att arbeta med motivation utifrån varje medarbetare 

(Naquin & Holton, 2002) och ta fram specifika strategier utifrån deras individuella behov och 

arbetsuppgifter (Bipp, 2010; O’Reilly et al., 1980; Toode et al., 2015). Ett sätt för arbetsgivare 

att arbeta med detta skulle kunna vara genom att använda sig av personlighetstest som en del 

av utformningen av motivationsstrategier.  

 

Metoddiskussion 

 Studiens syfte var att undersöka om det fanns en signifikant relation mellan 

bakgrundsfaktorer, personlighetsdrag och motivationsfaktorer hos heltidsarbetande på den 

svenska arbetsmarknaden. Då urvalet i undersökningen baserades på studiens syfte 

avgränsades urvalet endast till att deltagarna skulle vara heltidsanställda i Sverige. Bland 

deltagarna var majoriteten mellan 20 och 30 år (44,5 %), det kan bero på att enkäten främst 

distribuerades genom sociala medier. 

  Datainsamling av enkäten skedde genom två kanaler. En internetbaserad som 

administrerades genom sociala medier och en pappersenkät som distribuerades av en 
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kontaktperson på en organisation. Fördelen med att sprida enkäten genom sociala medier var 

att det är lättare att få en större spridning inom arbetsområden och deltagaren kan besvara 

enkäten när det passar, det går dessutom snabbt, är kostnadseffektivt och miljövänligt. Vi kan 

se att användningen av sociala medier har ökat från att 26 % av svenskar mellan åldrarna 9 

och 79 år använde sociala medier dagligen år 2009, till att hela 52 % av dessa idag använder 

sociala medier (Nordicom, 2016). Av dessa kan vi se att användningen är som högs för de 

mellan åldrarna 15 och 24 år och lägst bland de som uppnått pensionsålder (Nordicom, 2016). 

Av de med åldrar mellan 45 och 64 använde 45 % sociala medier. Detta kan ha bidragit till att 

medelåldern för vår undersökning var låg (Nordicom, 2016). För att inte begränsa urvalet 

endast till de som använder sig av sociala medier skulle andra mer traditionella medier kunna 

användas då dessa medier har högre grand av användning bland de högre åldersgrupperna 

(Nordicom, 2016) men det hade gjort undersökningen mer kostsam och tidskrävande. Det går 

även att spekulera kring om de som använder sig av sociala medier har ett samband med 

personlighet. För att inte riskera att begränsa vårt urval till mestadels yngre och användare av 

sociala medier valde vi att använda oss av en pappersbaserad enkät för att öka spridningen 

utanför de som är aktiva på sociala medier. Dock anser vi att det vore fördelaktigt att sprida 

pappersenkäterna på fler organisationer för att öka spridningen och fånga upp de som inte 

använder sig utav sociala medier. 

        Instrumentet WVQ som användes i enkäten är en vidareutveckling av Furnham et al. 

(2005) en äldre version. TIPI som användes för att mäta personlighet är ett mycket kort 

formulär som går ytterst snabbt att besvara samt ger en självskattad bild av en individs 

personlighet. Gosling et al. (2003) beskriver att detta mätinstrument inte är optimalt för att 

beskriva en individs personlighet, men att det är ett acceptabelt substitut i de fall där tid är en 

avgörande faktor. I vår studie så ansåg vi att en större undersökning av personlighet inte 

skulle varit möjlig då detta skulle göra enkäten för lång och tidskrävande för att få in nog med 

svaranden. TIPI användes av Furnham et al. (2009) vilket även det talade för att använda TIPI 

eftersom vår studie utgår från Furnham et al. (2009) och genom att använda samma 

mätinstrument ökar jämförbarheten mellan studierna. 

        Cronbach´s alpha för vår studie låg över gränsvärdet på .7 för både MF1 och MF2. För 

MF3 så låg cronbach´s alpha på .693 vilket vi anser som ett acceptabelt värde då det ligger så 

pass nära .7 samt att indelningen av faktorerna är samma som i studien gjord av Furnham et 

al. (2009). Furnham et al. (2009) delade in motivationsfaktorerna genom faktoranalys och 

indelningen beskrivs närmare i deras studie. 

        Eftersom studien bygger på korrelations- och regressionsanalyser ger den ingen insyn i 

huruvida det finns kausala samband mellan bakgrundsfaktorerna, personlighetsdragen och 
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motivationsfaktorerna. Det vi kan se i denna studie är relationerna som faktorerna har till 

varandra samt den prediktiva förmåga som bakgrundsfaktorerna och personlighetsdragen har 

på de tre motivationsfaktorerna. 

 

 

Framtida forskning 

Då vi kan se att personlighet har en prediktiv förmåga inom såväl säkerhet och 

arbetsförhållanden (MF1) och personlig utveckling och stimulans (MF3) så skulle en mer 

specifik undersökning i hur en utformning av hur personlighetstest i motivationsstrategiskt 

syfte skulle kunna se ut vara intressant. Praktiskt vore om personlighetstest i 

rekryteringssammanhang gick att spara för att använda senare i anställningstiden. Det är 

viktigt att i dessa fall se till så att de rättigheter som krävs för att spara testen finns, det är 

även viktigt att se till det etiska, så som att de som hanterar testen har rätt kompetens samt att 

det tydligt framgår för den individ som genomför ett personlighetstest att testet kommer att 

sparas samt i vilket syfte (Mabon, 2004). Viktigt är även att personlighetstesten skyddas från 

obehöriga (Mabon, 2004). 

        Vi har i denna studie kunnat förklara viss del av variansen inom motivation. Frågan 

vad som förklarar de övriga delen av variansen kvarstår dock. Det skulle vara intressant att i 

framtida forskning se om det finns fler faktorer som ej går att påverka spelar roll i den 

individuellt upplevda motivationen. Denna framtida forskning skulle kunna innefatta 

bakgrundsfaktorer så som socioekonomiska- och uppväxtförhållanden.   

  Ett intressant fynd var att vi fann signifikant korrelation för vänlighet med säkerhet 

och arbetsförhållanden (MF1) och personlig utveckling och stimulans (MF3), vänlighet var 

även prediktor för MF1. Detta är intressant då tidigare studier inte har funnit direkt 

korrelation för personlighetsdraget vänlighet och arbetsmotivation. Däremot har tidigare 

studier redovisat att vänlighet har en relation till arbetsmotivation inte på egen hand men i 

samband med andra personlighetsdrag. Att vi fann korrelation mellan vänlighet och 

arbetsmotivation gör det intressant att vidare undersöka personlighetsdraget för att se om 

korrelationen återkommer i urval med annan spridning. 

 Öppenhet korrelerade signifikant med personlig utveckling och stimulans (MF3) som 

ses i frågeställning 2 samtidigt som öppenhet som prediktor i frågeställning 3 inte ses som 

signifikant (p=.053). Det skulle vara intressant att forska vidare på detta resultat för att se om 

det går att se öppenhet som en prediktor till personlig utveckling och stimulans (MF3), då 

genom en större undersökning med ett bredare urval från en större mängd företag och 

eventuell spridning genom fler medier än sociala så som tidningar eller brevutskick. 
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Anställningstid korrelerade med MF3 i frågeställning 1 och i regressionsanalysen så låg 

signifikansnivån för anställningstid på .051. Även här skulle det vara intressant att se om även 

denna faktor skulle kunna ses som en prediktor om undersökningen såg annorlunda ut. 

        Ett sista förslag vi skulle föreslå till framtida forskning är att se till variablerna chef 

och medarbetare som bakgrundsfaktorer. Det vore här intressant att se om det finns någon 

skillnad i vad som motiverar chefer respektive medarbetare.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vi undersöker om de finns 

någon koppling mellan personlighet och motivation på den svenska arbetsmarknaden. Det är 

helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla 

svar är anonyma och det är inte möjligt att spåra en enskild persons svar. Resultatet kommer 

sammanställas och redovisas i en rapport. De som kommer behandla datan är vi som 

genomför studien och vår handledare. Enkäten består av sammanlagt 54 frågor som är 

uppdelade i tre delar. Den första delen består av bakgrundsfrågor och del två och tre mäter 

motivation respektive personlighet.  Instruktioner för hur de olika delarna besvaras finner du i 

enkäten. Det är viktigt att du försöker svara så ärligt som möjligt och tänk på att det inte finns 

några rätt/fel svar. Beräknad svarstid är 10-15 minuter. Har du frågor om vårt arbete kan du 

maila oss eller kontakta vår handledare.    

 

Tack för din medverkan! 

Hanna & Charlotte     

 

 

Kontakt: 

Hanna Andersson   Charlotte Eriksson  

  

 

Handledare: 

Lars Eriksson 



 

 

Bilaga 2: Svensk översättning av WWQ 

Nedan listas 37 olika arbetsrelaterade faktorer som kan vara viktiga för dig när du 

letar efter eller byter jobb. Vänligen ange hur mycket du personligen värderar varje 

faktor genom att klicka i lämplig siffra. Ge högre siffror till de faktorer som är 

viktigare för dig och lägre till de faktorer som är mindre viktiga för dig. Det finns 

inga rätt eller fel svar - vi är intresserade av din personliga åsikt.  * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

Balans: 

ett jobb som tillåter 

mig att leva ett 

balanserat liv. 

  

      

Fördelar: 

ett jobb som tillför 

mer än bara lön 

(t.ex. extra pension, 

extra ledighet etc.). 

  

      

Bonusar:  

ett jobb som ger 

många möjligheter 

att toppa 

grundlönen. 

  

      

Klarhet: 

ett jobb med en klar 

och väl definierad 

roller och ansvar. 

  

      

Bekvämlighet: 
      



 

 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

ett jobb som kan 

utföras i ett fysiskt 

bekvämt tillstånd. 

  

Tävla: 

ett jobb som ger 

möjlighet att tävla 

med andra. 

  

      

Förhållanden: 

ett jobb som som 

kan genomföras i en 

miljö som är säker, 

modern och ren. 

  

      

Bidra till samhället: 

ett jobb som låter 

mig arbeta för ett 

gott syfte. 

  

      

Lättsamt: 

ett jobb som är 

relativt enkelt och 

inte kräver 

överdriven 

ansträngning. 

  

      

Utrustning: 

ett jobb som kan 

utföras med 

moderna verktyg 

      



 

 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

och teknologi. 

  

Flexibilitet: 

ett jobb som tillåter 

mig att arbeta 

flexibla tider som 

passar mina 

personliga behov. 

  

      

Självständighet: 

ett jobb som tillåter 

mig att arbeta 

självständigt utan 

övervakning. 

  

      

Försäkringar: 

ett jobb som 

erbjuder hälso- och 

livsförsäkringar. 

  

      

Intellektualitet: 

ett jobb som är 

utmanande och 

involverar mycket 

tänkande och 

analys. 

  

      

Läge: 

ett jobb med bra 

läge och 

lättåtkomligt. 

      



 

 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

  

Organisationsimage: 

ett jobb i en 

organisation som är 

välkänd och 

respekterad. 

  

      

Lön: 

ett jobb som är 

välbetalt. 

  

      

Förmåner: 

ett jobb som ger 

mycket extra (t.ex. 

företagsbil, rabatt på 

varor etc.). 

  

      

Personlig 

utveckling: 

ett jobb som ger 

möjlighet till 

personlig 

utveckling. 

  

      

Personlig relevans: 

ett jobb som tillåter 

mig att använda mig 

utav mina talanger, 

utbildning och 

erfarenhet. 

  

      



 

 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

Kontroll: 

ett jobb som tillåter 

mig att kontrollera 

mitt öde och ha 

inflytande. 

  

      

Befordran: 

ett jobb som ger 

möjlighet att snabbt 

avancera. 

  

      

Erkännande: 

ett jobb som leder 

till tydlig och brett 

erkännande av mina 

prestationer. 

  

      

Regelbundenhet: 

ett jobb som kan 

utföras på ett 

standardiserat, 

stabilt och 

kontrollerat vis. 

  

      

Ansvar: 

ett jobb med många 

lämpliga 

ansvarsområden. 

  

      

Säkerhet: 

ett jobb som utförs       



 

 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

under trygga och 

säkra förhållanden. 

  

Trygghet: 

ett jobb som är 

säkert och 

permanent. 

  

      

Enkelhet: 

ett jobb som inte är 

överdrivet 

komplicerat. 

  

      

Sociala kontakter: 

ett jobb som ger 

många möjligheter 

till social kontakt 

med andra. 

  

      

Status: 

ett jobb som 

generellt ses som ett 

"högstatusjobb" av 

samhället. 

  

      

Stimulans: 

ett jobb som jag 

personligen finner 

väldigt intressant. 

  

      

Tillsyn: 
      



 

 

  
1 

Oviktigt 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  

Viktigt 

att chefen är rättvis 

och omtänksam. 

  

Utbilda: 

ett jobb som tillåter 

mig att lära andra 

och föra min 

erfarenhet vidare. 

  

      

Teamwork: 

ett jobb som ger mig 

möjligheter att 

samarbeta med 

andra. 

  

      

Lugn: 

ett jobb som inte är 

alltför stressigt. 

  

      

Variation: 

ett jobb som tillåter 

mig att vara 

involverad i flera 

olika typer av 

aktiviteter. 

  

      

Synlighet: 

ett jobb som ger mig 

publicitet. 

  

      

 


