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Abstrakt 

Innovation är viktigt för såväl företag som för samhället, men för att anställda skall 

kunna skapa innovation krävs det att de är motiverade till att göra detta. Syftet med 

denna studie var att undersöka ifall det finns ett samband mellan måttlig och omfattande 

kundkontakt och anställdas motivation till innovation, samt hur detta inverkar på deras 

inre eller yttre motivation. Denna enkätstudie genomfördes på ett svenskt företag 

verksamt inom teknikbranschen. Datamaterialet analyserades först med en faktoriell 2x2 

blandad-design ANOVA och visade på en tydlig interaktion mellan motivation och 

kundkontakt. Sedan genomfördes två ”paired t-test” som gav ett Cohens d-värde på 

1.075 för måttlig och 2.704 för omfattande kundkontakt. Slutresultatet visade på en 

signifikant skillnad mellan inre (starkast effekt) och yttre motivation till innovation, 

samt att det fanns en tydlig skillnad mellan omfattande (starkast effekt) och måttlig 

kundkontakt. Det kunde dock inte konstateras om kundkontakt var den enda faktorn 

som orsakade denna skillnad i motivation till innovation. 

Nyckelord 

Innovation, inre motivation, yttre motivation, kundkontakt. 
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Introduktion 

Motivation är en vital ingrediens för innovation 

Innovation är viktigt för vårt samhälle, för såväl företag som den offentliga sektorn 

(“Därför behövs kunskap,” 2015). Sveriges framtid från ett företagsperspektiv hänger på 

att vi fokuserar på innovation, dock har vi idag ett alltför stort fokus på gamla arbetssätt 

och alltför litet fokus på värdeskapande innovationsprocesser. Vi har helt enkelt ett 

begränsat utrymme för innovation (Stenberg, 2014). Innovation skapas av människor 

med motivation till att vara kreativa och innovativa. Innovationer uppstår inte utan 

drivna människor som brinner för nya idéer och skapandet av nya produkter. Därför är 

motivation till innovation viktigt för alla organisationer (Holmström & Påhlman, 2011). 

Innovation kräver att alla steg inom innovationsprocessen fullföljs, från idé till 

kommersialisering (Danilovic, 2012), vilket visar att det krävs mer än bara motivation 

för att skapa innovation. Dock behöver innovationsprocessen börja någonstans och den 

börjar alltid hos människor som är motiverade till att skapa förändring och till att skapa 

något nytt. Anställda som uppskattar att arbeta med nya tekniker och produkter blir ofta 

motiverade av att jobba med tekniska innovationer (Cadwallader, Jarvis, Bitner, & 

Ostrom, 2010). Det finns därför en tydlig koppling mellan motivation (att vara 

motiverad till att skapa) och innovation. Dock måste människor ibland motiveras till att 

skapa innovation då motivation till innovation inte ofta sker per automatik. Innovation 

kräver motivation som leder till ansträngning, risktolerans, samt samordning inom 

företaget och mellan alla anställda (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005; Hadjimanolis, 2003). 

Motivation styr människors beteende och driver människor till arbete 

Pink (2010) beskriver motivation som en inre drivkraft som styr människors beteende 

samt motiverar människor till att arbeta. Pink beskriver motivation till arbete som ett 

djupt mänskligt behov av att nå självständighet, lära sig nya verktyg, och utföra något 

som känns meningsfullt i livet. Att det handlar om människor som vill arbeta för att 

skapa något som de anser är större än dem själva. Genom arbete skapas en känsla av 

tillhörighet och trygghet, och arbete leder till möjligheten att skapa relationer, samt till 

att utvecklas både personligt och professionellt. Arbete ger även människor en 

möjlighet till att känna glädje och få utlopp för kreativitet och skapande (Pink, 2010). 

Att vara motiverad innebär att bli inspirerad till att göra något. Därmed anses 

människor som inte känner inspiration till att göra något vara omotiverade. Människor 
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som däremot inspireras till att göra något anses vara motiverade. Motivation kan således 

definieras genom till vilken grad människor väljer att engagera sig i ett bestämt 

beteende. Till exempel till vilken grad människor väljer att engagera sig i sitt arbete 

(Cadwallader et al., 2010). 

Motivation kan förstärkas genom positiv förstärkning 

Genom att arbetsgivare spenderar sin tid åt att vara synliga för arbetstagare på företaget, 

d.v.s. visar sitt intresse, pratar med dem, frågar hur deras arbete fortskrider och finns till 

hands när de behövs skapar de motivation hos arbetstagarna. Peters och Waterman Jr. 

(2015) benämner denna metod som ”walk the plant floor” och menar att det är en 

kraftfull metod som arbetsgivare kan använda sig utav för att motivera arbetstagare till 

ett större engagemang för sitt arbete, för företaget, samt för att skapa innovation. 

B. F. Skinner var en ledande psykolog inom behaviorismen. Skinner menade 

att det mänskliga beteendet bör ses som en funktion och som ett resultat av tidigare 

förstärkningar i den omgivande miljön. Skinner menade vidare att den omgivande 

miljön kan användas för att påverka och förändra ett specifikt mänskligt beteende till att 

gå i en önskvärd riktning. Trots att Skinners teorier i vissa avseenden kan ses som något 

extrema, så menar Peters och Waterman Jr. Att arbetsgivare kan påverka sina 

arbetstagare genom metoden ”walk the plant floor” (Peters & Waterman Jr., 2015). 

Metoden ”walk the plant floor” kan beskrivas som en typ av positiv 

förstärkning, vilket är en av B. F. Skinners mest inflytelserika teorier (Holt et al., 2012). 

Peters och Waterman Jr. (2015) menar att oavsett hur lite tid som en arbetsgivare än må 

tro sig ha, och hur upptagen denne än må vara på grund av möten, representationer, och 

övriga chefsrelaterade arbetsuppgifter, så borde han/hon lägga mer fokus på metoden 

”walk the plant floor”, eftersom denna metod, från ett motivations- och innovations-

perspektiv, troligtvis är den mest effektiva metoden för att få arbetstagare till att bli mer 

motiverade till att skapa innovation. De flesta chefer vet mycket lite om värdet av 

positiv förstärkning. Många verkar antingen inte finna det värdefullt, eller anser att det 

är under deras värdighet att tillämpa. Denna metod har dock en större betydelse för de 

anställdas motivation än vad arbetsgivare oftast tror (Peters & Waterman Jr., 2015). 
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Motivation påverkas av en arbetsgivares beteende 

Peters och Waterman Jr. (2015) ”walk the plant floor”-metod är ett exempel på hur en 

arbetsgivare (en chef) kan motivera arbetstagare (sina anställda) till att engagera sig mer 

för sitt arbete, för företaget, samt för att skapa innovation. Denna metod stämmer 

ganska bra överens med vad andra forskare har skrivit om arbetsgivare och andra ledare. 

”I sina studier på 1950-talet tyckte sig några amerikanska forskare vid Ohio 

State University finna att ledarens beteende kan beskrivas med hjälp av två 

grundläggande dimensioner: omtänksamhet respektive strukturering.” (Forslund, 2013, 

s.277) Strukturering innebär till ”vilken utsträckning en individ definierar och 

strukturerar sin och sina underordnades roller i syfte att nå mål. En hög poäng indikerar 

en ledare som spelar en mer aktiv roll i att styra gruppens aktiviteter genom att planera, 

informera, schemalägga, testa nya idéer, och så vidare” (Forslund, 2013, s.277). 

Strukturering verkar i detta fall stämma överens med de saker som Peters och Waterman 

Jr. (2015) skriver att arbetsgivare är upptagna med hela tiden. Omtänksamhet däremot 

innebär till ”vilken utsträckning en individ har arbetsrelationer som kännetecknas av 

ömsesidigt förtroende, respekt för underordnades ideal och hänsyn till deras känslor. En 

hög poäng indikerar ett bra klimat där man kommer överens och har tvåvägskommuni-

kation. En låg poäng indikerar att ledaren är opersonlig” (Forslund, 2013, s.277). 

Den beskrivning som vi tidigare visade från Peters och Waterman Jr. (2015), 

skulle därför kunna skrivas om på följande vis: Oavsett hur lite tid som en arbetsgivare 

än må tro sig ha, och hur upptagen denne än må vara med strukturering, så borde 

han/hon lägga mer fokus på omtänksamhet, eftersom detta, från ett motivations- och 

innovationsperspektiv, troligtvis är mer effektivt än strukturering för att få arbetstagare 

till att bli mer motiverade till att skapa innovation. 

I Bäckman och Mellkvist studie (2010) framkom det att arbetsgivaren spelar en 

viss roll för att få anställda till att vilja arbeta och prestera bättre, men det var dock svårt 

att avgöra huruvida arbetsgivarens roll var en motiverande faktor eller överhuvudtaget 

en faktor av betydelse i detta sammanhang (Bäckman & Mellkvist, 2010). 
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Motivation kan delas in i inre och yttre motivation 

Motivation ”kan definieras som orsaken till agerandet, och utmaningen är därmed hur 

man gör så att de anställda har orsak att agera på önskat sätt” (Forslund, 2013, s.177). 

Därför genomfördes enligt Forslund (2013) på 1960-talet ”en ambitiös studie av vad 

som driver människan. Man kom fram till att det finns tre typer av behov som är särskilt 

relevanta för att förklara människors beteenden. Dessa är: Samhörighetsbehovet, 

Maktbehovet och Prestationsbehovet. Varje människa har dessa behov. Det som skiljer 

är hur fördelningen ser ut” (Forslund, 2013, s.179). 

Inom motivationsforskningen och motivationspsykologin är Frederic 

Herzbergs tvåfaktorsteori en klassiker. Den ursprungliga forskningen handlade om vad 

människor vill ha ut av sina arbeten (Herzberg et al., 1959). Genom vidare omfattande 

studier inom ämnet framkom slutsatsen att det fanns två typer av faktorer som i sin tur 

var relaterade till två typer av effekter, där den första typen av faktorer kallas för 

motivationsfaktorer och den andra typen för hygienfaktorer (Forslund, 2013). 

Motivationsfaktorerna är de så kallade inre motivationerna som handlar om individens 

egen drivkraft och vilja i att trivas och prestera i sitt arbete. Hygienfaktorerna är de så 

kallade yttre motivationerna som handlar om individens relation till arbetskollegor och 

ledning, upplevelsen av trygghet, arbetsvillkor och lön, etc. (Castell & Karlsson, 2015). 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att en kombination av dessa inre och yttre 

motivationer bidrar till en ökad trivsel på arbetsplatsen, vilket i sin tur genererar en ökad 

arbetsmotivation och produktivitet. Dessa är alla exempel på olika motivationsfaktorer, 

där samtliga kan relateras till antingen inre (intern) eller yttre (extern) motivation. 

Motivation från SDT-teorins perspektiv 

Även SDT-teorin (”Self Determination Theory”) delar in motivation i inre (intern) och 

yttre (extern) motivation (på engelska ”intrinsic motivation” eller ”extrinsic 

motivation”). Enligt SDT-teorin finns det dock en skillnad rörande hur stor arbetsinsats 

en arbetstagare gör, och denna skillnad kan förklaras med hjälp av vilken typ av 

motivation som arbetstagare drivs utav: inre (intern) motivation och yttre (extern) 

motivation (Dysvik & Kuvaas, 2013; Gagné & Deci, 2005). 

Inre motivation handlar om internt motiverade arbetstagare som genomför 

uppgifter eftersom de finner dem underhållande och intressanta, och själva deltagandet i 

uppgiften är i sig sin egen belöning. I motsats till detta finns yttre motivation som 
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handlar om externt motiverande arbetstagare, vilka är mer inriktade på de konsekvenser 

som verksamheten ställer på dem. För dessa arbetstagare är syftet med utförandet av 

uppgiften att uppnå en specifik konsekvens, såsom att ta emot ett pris, erhålla en 

belöning, undvika en skuld, eller erhålla ett godkännande (Deci & Ryan, 1985). 

SDT-teorin kategoriserar även in motivation stegvis efter grad av kontroll. Den 

börjar med amotivation där de anställda kan sägas vara helt omotiverade. Efter 

amotivation råder yttre (extern) motivation, med olika grad av kontroll, och det 

gemensamma att det alltid krävs yttre motivationsfaktorer. Anställda som drivs av en 

inre (intern) motivation är helt oberoende av externa belöningar. Arbetet blir då sin egen 

belöning då det finns ett personligt intresse i utförandet av arbetet och arbetet utförs 

främst för ens egen skull (Gagné & Deci, 2005). 

Deci och Ryan (1985) menar att människor har ett behov av att känna sig 

kompetenta och inre (intern) motivation spelar en viktig roll i detta sammanhang. Detta 

behov gör att människor självmant söker sig till arbetsuppgifter som de anser 

utmanande och optimala för deras egen kapacitet och utveckling (Deci & Ryan, 1985). 

Detta bekräftas av Gustafsons (2008) studie gällande arbetsmotivation, sett ur 

ett inre motivationsperspektiv. Gustafsons resultat visade att den inre tilltron till sin 

egen kompetens är av stor betydelse för de anställdas inre motivation, och även 

möjligheten till personlig utveckling har visat sig ha en stark inverkan på inre 

motivation (Gustafson, 2008). Anställda som är internmotiverade anses därför generellt 

kunna arbeta hårdare för att uppnå sina mål (Dysvik & Kuvaas, 2013). 

Bäckman och Mellkvist (2010) menar dock att arbetsmotivation är ett 

komplext område. I deras studie, baserat på en urvalsgrupp innehållande säljare med 

direkt kundkontakt, framkom att de faktorer som låg till grund för arbetstagarnas 

motivation var bland annat deras arbetsuppgifter men också deras delaktighet, feedback, 

förmåner, sociala faktorer och utvecklingsmöjligheter (Bäckman & Mellkvist, 2010). 

Detta visar på att motivationsfaktorer är av såväl inre som yttre karaktär. 

Att vara motiverad till att skapa förändring inom ett företag kan därför bero 

både på inre (intern) och yttre (extern) motivation (Sansone & Harackiewicz, 2000). 
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Både inre och yttre motivation är viktigt 

Nyare forskning, som även den bygger på SDT-teorin, visar dock att inre (intern) 

motivation och yttre (extern) motivation är lika viktiga för att motivera arbetstagare, och 

att man därför inte bör förkasta yttre (extern) motivation till förmån för inre (intern) 

motivation. Trots detta anser de flesta arbetsgivare att inre motivation är viktigare än 

yttre motivation när det kommer till att motivera deras anställda på företaget 

(Holmström & Påhlman, 2011). Dock så är yttre motivation mycket viktigt från ett 

motivationsperspektiv, vilket Peters och Waterman Jr. (2015) redan har bekräftat när de 

argumenterade för sin ”walk the plant floor”-metod. Peters och Waterman Jr. (2015) 

visade även att denna metod är viktig från ett innovationsfrämjande perspektiv. 

Motivation krävs för att skapa innovation 

Olika forskare har studerat kopplingen mellan motivation och innovation och kommit 

fram till att det finns motivationsfaktorer som påverkar människors motivation till att 

skapa innovation. Ståhlbröst och Bergvall-Kåreborn (n.d.) undersökte till exempel vad 

som motiverar människor att via sociala nätverk bidra till innovationsprocessen hos 

andra företag. Deras resultat visade att människors motivation till att delta i andra 

företags innovationsprocesser påverkas av vilken typ av socialt nätverk som de 

använder samt vilket typ av teknik som de vill utveckla. 

Fernandes och Remelhe (2016) studerade istället ”collaborative innovations”, 

där de ville undersöka varför kunder frivilligt engagerar sig i produktinnovationer med 

företag via olika virtuella sociala nätverk. Deras resultat visade att de viktigaste 

drivkrafterna för kundernas deltagande var kunskapsinlärning och inre motivation. 

Socialisering med andra användare var också en motivationsfaktor, enligt denna studie. 

Studien visade även att belöning för deltagande inte var bland de viktigaste motivations-

faktorerna hos dessa kunder. 

Yarahmadi och Higgins (2012) å andra sidan valde att studera drivkrafterna 

bakom företags miljörelaterade aktiviteter. De studerade länken mellan motivation och 

samarbete med olika typer av partners inom ramen för miljöinnovationer. Deras resultat 

visade att företag samarbetar med myndigheter, icke-statliga organisationer, 

leverantörer, kunder och branschorganisationer för att via deras hjälp kunna på rätt sätt 

följa miljölagar och förordningar, och för att få legitimitet samt för att förvärva 

kompetens (dvs. tillgång till resurser såsom fonder, kunskap och färdigheter). Deras 
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resultat visade även att endast kompetensorienterad motivation driver företag till att 

samarbeta med konkurrenter och kunskapsledare. 

Stewart och Penn (2006) studerade istället innovation inom byggindustrin. 

Deras slutsats var att om företag inom denna bransch inte har en strategi för innovation, 

så finns det inget som motiverar dem till att skapa innovation, d.v.s. att strategin i sig är 

motivationsfaktorn till innovation. Emo (2015) använde sig istället av olika 

motivationsteorier för att förklara varför lärare är motiverade till att introducera 

innovationer i sin undervisning. Hennes slutsats var att de var motiverade till att vara 

innovativa för att effektivisera sin utlärningsprocess. Samtliga dessa studier visar att 

motivation, från ett psykologiskt perspektiv, är en viktig faktor för innovation, och att 

människor måste motiveras, både intern och extern, till att skapa innovation. 

Kan kundkontakt inverka på inre och yttre motivation till innovation? 

Motivation är något som skiljer sig åt mellan olika människor. Begreppet motivation 

innefattar en individvariation beroende av olika faktorer, såsom inre eller yttre. För att 

få en överblick av området motivation har vi därför försökt att kartlägga och studera 

motivationsteorier ur ett så brett perspektiv som möjligt, från Maslows klassiska 

behovsteori och Herzbergs tvåfaktorsteori till den mer moderna motivations-

psykologiska SDT-teorin som utvecklats av Edward L. Deci och Richard M. Ryan. 

Dessa teorier är alla kopplade till motivation, och kan på ett eller annat sätt kopplas 

samman med inre (intern) eller yttre (extern) motivation. 

Vad vi vet är att motivation är en vital ingrediens för innovation (Holmström & 

Påhlman, 2011), och vi vet att motivation styr människans beteende (Cadwallader et al. 

2010). Vad vi också vet är att motivation till innovation hos anställda påverkas av både 

deras arbetsgivare och deras arbetsgivares beteende (Peters & Waterman Jr., 2015), 

samt att kunders motivation till innovation påverkas av företag och deras anställdas 

beteende (Fernandes & Remelhe, 2016). 

Vad vi däremot är intresserade utav, är att ta reda på vilken faktor, inre eller 

yttre motivation, som mest påverkar de anställdas motivation till innovation. Vi är även 

intresserade att ta reda på om det finns en skillnad i motivation till innovation hos dessa 

anställda beroende på om de har måttlig eller omfattande kundkontakt. 
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Vi valde dock att begränsa denna studie till att inte söka efter kausala samband 

mellan kundkontakt och motivation till innovation, utan istället till att undersöka om det 

finns en interaktion mellan dessa två oberoende variabler och om det finns en 

inomgruppseffekt mellan dem anställda med inre och dem anställda med yttre 

motivation till innovation. Vi är därför medvetna att även om det visar sig existera en 

skillnad i motivation till innovation mellan anställda med måttlig eller omfattande 

kundkontakt, så är det möjligt att kundkontakt endast är en möjlig förklaring till de 

anställdas motivation till innovation, och att fler förklaringar kan existera. 

Tidigare genomförd studie 

Denna studie är en vidareutveckling av en tidigare studie som författarna gjorde på ett 

annat företag under kursen Psykologi II. Den förra studiens resultat visade att det fanns 

en signifikant skillnad mellan måttlig kundkontakt och omfattande kundkontakt i 

relation till anställdas motivation till innovation. Dock så hade studien ett alltför litet 

urval och kunde därför inte generaliseras till andra företag. 

Skillnaden mellan denna studie och den förra studien är att förra studien endast 

byggde på en envägs ANOVA med en mellangruppsdesign, medan denna studie bygger 

på en tvåvägs faktoriell 2x2 ANOVA med en blandad-design (både mellangrupps- och 

inomgruppsdesign) med fokus på dess inomgruppsdesign. 

En annan skillnad är också att den förra studien hade ett mycket mindre urval 

med 73 insamlade enkäter jämfört med denna studies 113 insamlade enkäter. 



 

 

 

 9   

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns en inomgruppseffekt för den 

oberoende variabeln motivation och dess två grupper inre och yttre motivation, om det 

finns en interaktion mellan de två oberoende variablerna motivation och kundkontakt, 

samt om det finns en skillnad i motivation beroende på kundkontakt. Med andra ord, om 

det är anställda med inre eller yttre motivation som drivs mest till att skapa innovation, 

samt om det finns en skillnad i motivation till innovation hos dessa anställda beroende 

på om de har måttlig eller omfattande kundkontakt. 

Frågeställning 

Följande frågeställningar har specificerats för denna studie: 

1. Drivs anställda mest av inre (intern) eller yttre (extern) motivation till att skapa 

innovation?  

2. Vad är skillnaden hos dessa anställda om de har måttlig eller omfattande 

kundkontakt? 

Hypotes 

Vår hypotes är att inre motivation och yttre motivation är bådadera lika viktiga för 

innovation, även om de anställda med inre motivation kanske drivs mer än dem andra. 

Vår hypotes är också att anställda med omfattande kundkontakt drivs mer än de med 

måttlig kundkontakt till att skapa innovation. Dock så är vi medvetna om att 

kundkontakt endast kanske är en möjlig förklaring till varför detta inverkar på de 

anställdas motivation till innovation, och att fler förklaringar kan existera. 
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Metod 

Denna studie är en enkätstudie som har genomförts på ett svenskt företag verksamt 

inom teknikbranschen. Företagets namn är anonymt. För denna studie inom Psykologi 

III användes ett kvantitativt och deduktivt tillvägagångssätt (Lewens, 2016; Silverman, 

2013; Okasha, 2002). 

Enkätstudier och fallstudier kan vara ganska lika, men de har oftast vissa 

skillnader. En enkätstudie studerar oftast en enda population, precis som en fallstudie. 

En enkätstudie samlar dock oftast in data på ett kvantitativt (statistiskt) sätt, medan en 

fallstudie oftast baseras på ett kvalitativt tillvägagångssätt, även om ett kvantitativt 

tillvägagångssätt också kan användas för en fallstudie. Antalet instanser skiljer sig åt 

mellan en enkätstudie (som oftast använder sig utav ett stort antal slumpmässigt utvalda 

instanser) och en fallstudie (som oftast använder sig utav ett fåtal instanser). Deras 

metod för dataanalys skiljer sig också oftast åt (Dul & Hak, 2008). 

Denna studie räknas även in som en kvasi-studie eftersom den bygger på den 

oberoende variabeln ”kundkontakt”, som hade blivit tilldelat arbetstagarna på ett 

naturligt sätt. Denna oberoende variabel kallas även för en kvasi-oberoende variabel. 

Kvasi-studier är kända för att ha en högre extern validitet men också en lägre intern 

validitet. Ett sätt att öka studiens interna validitet är genom att inkludera en 

kontrollgrupp (Wilson & MacLean, 2011). 

Deltagare 

Datainsamlingen skedde på det valda företaget under november och december månad år 

2016. Enkäten skickades ut till företagets anställda via e-post. Den skickades ut till 

företagets fem olika avdelningar med totalt 202 anställda på företagets huvudkontor: 

“mjukvaruutveckling” (med 67 anställda), “hårdvaruutveckling” (med 11 anställda), 

“produktion och leverans” (med 56 anställda), “marknadsföring och försäljning” (med 

39 anställda), samt ”administration” (med 29 anställda). De anställda grupperades sedan 

efter nivå av kundkontakt. De som hade mer än en kundkontakt per vecka placerades i 

gruppen ”omfattande kundkontakt” och de som hade mindre än en kundkontakt per 

vecka placerades i gruppen ”måttlig kundkontakt”. 

Denna studie bygger även på ett bekvämlighetsurval istället för ett obundet 

slumpmässigt urval eftersom vi skickade ut enkäten till företagets anställda 

(arbetstagare) utan att kontrollera vilka som ville eller inte ville delta, eller vilka som 
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kanske var sjukskrivna, föräldralediga, på semester, på tjänsteresa, eller lediga helt 

generellt. Detta medför att vi inte hade ett slumpmässigt urval, vilket i sin tur sänker 

studiens reliabilitet. En sak som däremot ökar studiens reliabilitet är att denna studie 

bygger på en tidigare studie (se kapitlet om Tidigare genomförd studie). 

Instrument 

Denna enkätstudie genomfördes med hjälp av ett frågeformulär med en 

självskattningsskala. För att studera om arbetstagarna var drivna av inre (intern) 

motivation eller yttre (extern) motivation till att skapa innovation, ombads deltagarna att 

svara på frågor som var grupperade efter inre och yttre motivation samt fokuserade på 

innovation. Frågeformuläret som skickades ut bestod utav 31 frågor totalt (se Bilaga 1: 

Enkät), och det skickades ut till dem anställda på det utvalda företaget. 

18 av frågorna fokuserade på yttre (extern) motivation till innovation medan 13 

av frågorna fokuserade på inre (intern) motivation till innovation. Varje svar hade en 

skala från 0 till 5, där 1 innebar ”stämmer inte alls” och 5 innebar ”stämmer helt”, 

medan 0 innebar ”ej applicerbart”. 0-värden togs sedan bort före medelvärdes-

beräkningen gjordes. Därefter genomfördes dataanalysen med hjälp av SPSS. 

Procedur 

Vi erhöll inför denna studie ett godkännande av det utvalda företagets ledning om att få 

genomföra vår studie på deras företag. Vi skickade sedan ut vårt frågeformulär till 

företagets huvudkontor och deras samtliga 202 anställda. Arbetstagarna hade möjlighet 

att svara på vår enkät anonymt. I enkäten medföljde även en kort presentation av 

studiens syfte. 

För att analysera enkätresultaten som insamlades, valde vi att använda oss av 

en faktoriell blandad 2x2 design. En faktoriell design innebär att man har två eller fler 

oberoende variabler. I en faktoriell design kombineras alla nivåer av samtliga oberoende 

variabler med varandra. Detta innebär att alla nivåer från den första oberoende variabeln 

kombineras med alla nivåer från den andra oberoende variabeln. Den enklaste formen 

av en faktoriell design kallas för en faktoriell 2x2 design. Den har två oberoende 

variabler med två nivåer vardera. En blandad-design däremot är en design som 

kombinerar en inomgruppsdesign med en mellangruppsdesign, där den första oberoende 

variabeln har en inomgruppsfaktor och den andra oberoende variabeln har en 

mellangruppsfaktor (Wilson & MacLean, 2011). Således valde vi att genomföra en 
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faktoriell 2 x (mellan: kundkontakt, måttlig kundkontakt jämfört med omfattande 

kundkontakt) x 2 (inom: motivation, inre motivation jämfört med yttre motivation) 

blandad-design analys med oberoende och beroende grupper, för att mäta effekten och 

interaktionen mellan dessa grupper, samt om effekten av den första faktorn på den 

beroende variabeln ”total motivation” beror på en viss nivå av den andra faktorn, d.v.s. 

om effekten beror på deras interaktion. 

Vi fick även genomföra en operationalisering av kundkontakt, där de anställda 

delades in i två grupper, de som hade måttlig kundkontakt och de som hade omfattande 

kundkontakt, för att vi under analysen sedan skulle kunna jämföra dessa två grupper. 

Etik 

Inför insamlingen av studiens datamaterial tog författarna hänsyn till de vedertagna 

etiska aspekter, forskningskravet och individskyddskravet, som står beskrivet i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Dessa etiska aspekter innebär att balansen mellan att skydda deltagarna samt de 

krav som ställs på forskningen måste beaktas noga. Individskyddskravet är sedan 

konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera uppgiftslämnare (studiedeltagare) om forskningens syfte, att det 

är frivilligt att delta, samt vad studien förväntas bidra med för samhällets utveckling. 

Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan och att forskaren därför ska inhämta deltagarnas samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter måste skyddas och 

förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Nyttjandekravet innebär att 

det insamlade datamaterialet endast får användas för avsett ändamål (”Forskningsetiska 

principer,” 2002). Dessa krav uppfylldes då studiens deltagare informerades om detta i 

samband med att enkäten skickades ut till dem. 

Författarna såg heller inte att det fanns någon risk för att någon av deltagarna 

skulle kunna komma att utsättas för någon psykisk eller fysisk skada genom deltagandet 

i denna studie, vilket också är en viktig aspekt att enligt Wilson och MacLean (2011). 
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Resultat 

Syftet med denna studie var att genomföra en faktoriell 2x2 design ANOVA analys för 

att ta reda på om det fanns en inomgruppseffekt för den oberoende variabeln motivation 

och om det fanns en interaktion mellan de två oberoende variablerna motivation och 

kundkontakt, samt om det fanns en skillnad i motivation beroende på kundkontakt. Vi 

önskade med detta ta reda på om det var anställda med inre (intern) motivation eller de 

med yttre (extern) motivation som drevs mest till att skapa innovation, samt om det 

fanns en skillnad i motivation till innovation hos anställda beroende på om de hade 

måttlig eller omfattande kundkontakt. 

Totalt fick vi in 113 enkätsvar från företagets 202 anställda (cirka 56 %). 62 

enkätsvar erhölls från deltagare (anställda) med måttlig kundkontakt och 51 enkätsvar 

erhölls från deltagare (anställda) med omfattande kundkontakt. 

Utforskning av datamaterialet 

Inledningsvis genomfördes en utforskning av datamaterialet som bestod utav 62 

enkätsvar från deltagare (anställda) med måttlig kundkontakt, och 51 enkätsvar från 

deltagare (anställda) med omfattande kundkontakt. Detta för att denna studie byggde på 

två oberoende variabler, ”kundkontakt” och ”motivation”, med två lägen vardera. 

Inga outliers uppmärksammades i datamaterialet. Eftersom outliers kan orsaka 

att det genereras felaktiga medelvärden samt felaktiga resultat som bygger på dessa 

medelvärden, så bör man alltid kontrollera om outliers existerar i ens datamaterial. 

Under utforskningen av datamaterialet undersöktes även fördelningen av 

datavärdena inom varje grupp för de oberoende variablerna ”kundkontakt” och 

”motivation”. Det kunde konstateras att båda grupperna var ganska homogena. 

Deskriptiv statistik över den oberoende variabeln kundkontakt även visas i . 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för den oberoende variabeln ”kundkontakt” och 

dess två grupper måttlig och omfattande kundkontakt. 

  Min Max M SD 

Måttlig 

kundkontakt 

Inre motivation 1.923 3.462 2.721 0.377 

Yttre motivation 0.944 3.556 2.389 0.679 

Omfattande 

kundkontakt 

Inre motivation 2.846 4.154 3.466 0.296 

Yttre motivation 1.778 4.278 2.807 0.546 

Not. Min-värden, max-värden, medelvärden och standardavvikelser för respektive grupp. 
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Inomgruppseffekt och interaktion 

Box testet är ett homogenitetstest (”homogeneity test”) som kontrollerar att för varje 

nivå (grupp) av mellangruppsfaktorn finns en korrelation som för varje nivå (grupp) av 

inomgruppsfaktorn är likadan. Det viktiga med detta test är att det inte visar på ett 

signifikant värde, vilket det inte gjorde då värdet var .115, som var större än .001. 

Resultatet i Mauchly testet är dock endast viktigt om man har mer än två nivåer 

(grupper) för varje inomgruppsfaktor. I vårt fall har vi endast två nivåer (grupper), och 

därför har detta test inte överskridits (dvs. det anses inte som signifikant). 

Levenes test visade inget signifikant värde för varken inre (intern) motivation 

(p = .071 > .05) eller yttre (extern) motivation (p = .069 > .05). Detta innebär att 

variansen inom varje grupp var relativt lika, och att ingen av dessa två grupper bröt mot 

kravet på homogenitet. Det kunde dock observeras en mindre variansskillnad mellan 

dessa grupper då inre (intern) motivation hade värdena SD = 0.377 och SD = 0.296 och 

yttre (extern) motivation hade värdena SD = 0.679 och SD = 0.546. Trots detta visade 

Levenes testet inget signifikant värde för någon av grupperna. 

Resultatet för huvudeffekten och interaktionen visade en signifikant 

inomgruppseffekt för den oberoende variabeln motivation (motivation <.001), samt för 

interaktionen mellan motivation och kundkontakt (motivation*kundkontakt = .003). 

Följande signifikanta resultat genererades: 

 Motivation: F(1,111) = 86.722, p < .001, ƞ2
p = 0.439. 

 Interaktion (motivation*kundkontakt): F(1,111) = 9.445, p = .003, ƞ2
p = 0.078. 

Analysen mätte vilken interaktion det fanns mellan de två oberoende variablerna, samt 

om effekten av den första variabeln på den beroende variabeln ”total motivation” 

berodde på en viss nivå av den andra faktorn, d.v.s. om effekten berodde på deras 

interaktion. Interaktionsgrafen (se Figur 1) visade då att det fanns en tydlig interaktion 

mellan den första oberoende variabeln ”motivation” och den andra oberoende variabeln 

”kundkontakt”. Detta innebär att det inte går att enkelt tolka vilken huvudeffekt dessa 

två variabler har på den beroende variabeln ”total motivation”. 

Interaktionsgrafen visade även att linjerna inte är parallella, samtidigt som de 

heller inte skär varandra. Denna typ av interaktion kallas ibland för ”uncrossed 

interaction” enligt Wilson och MacLean (2011). 
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Figur 1. Interaktionsgraf mellan grupperna ”måttlig kundkontakt” och ”omfattande kundkontakt”. 

Det syns även tydligt i Figur 2 att inre motivation har en större inverkan än yttre 

motivation på den beroende variabeln ”total motivation”. Det syns även tydligt att det 

finns en skillnad mellan de anställda som hade måttlig kundkontakt och de som hade 

omfattande kundkontakt. Men om detta är en kausalitet kan dock inte konstateras, för 

det kan finnas ytterligare faktorer som orsakar denna skillnad. 

 

Figur 2. Skillnaden mellan inre motivation (de två boxplottarna till vänster) och yttre motivation (de två 

boxplottarna till höger) uppdelat mellan de deltagare som hade måttlig respektive omfattande kundkontakt. 

Eftersom det inte går att enkelt tolka vilken huvudeffekt dessa två variabler har, då en 

tydlig interaktion existerar, behövde vi även tolka de nedbrutna effekterna. För att göra 

detta genomfördes två separata ”paired t-test” för variabeln ”motivation”, ett mellan inre 
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och yttre motivation för gruppen ”måttlig kundkontakt”, och ett mellan inre och yttre 

motivation för gruppen ”omfattande kundkontakt”. Följande resultat genererades: 

 Måttlig kundkontakt: F(1,61) = 17.894, p < .001, Cohens d = 1.075. 

 Omfattande kundkontakt: F(1,50) = 93.221, p < .001, Cohens d = 2.704. 

Dessa resultat visar att effektstorleken är stor för båda. För måttlig kundkontakt är 

effektstorleken större än en standardavvikelse, och för omfattande kundkontakt är den 

större än två standardavvikelser, och mycket nära tre. Dessa resultat visar att vi med 

ganska stor säkerhet kan avgöra att studiens nollhypotes är falsk. Därför kan vi även 

med säkerhet konstatera att de anställda som drivs av inre (intern) motivation drivs mer 

till att skapa innovation än de anställda som drivs av yttre (extern) motivation. 

Skillnad mellan måttlig eller omfattande kundkontakt 

För att även studera skillnaden mellan dem anställda som hade måttlig och dem som 

hade omfattande kundkontakt, skapades en interaktionstabell (se ) som visade att 

anställda motiverades mer utav inre (intern) motivation och omfattande kundkontakt än 

utav yttre (extern) motivation och måttlig kundkontakt. 

Tabell 2 

2x2 faktoriell design för den oberoende variabeln ”kundkontakt” 

med sina två grupper måttlig och omfattande kundkontakt. 

  Motivation (faktor A) 

  Inre Yttre Totala 

Medelvärdet 

Kundkontakt 

(faktor B) 

Måttlig 2,7 2,4 2,6 

Omfattande 3,5 2,8 3,1 

Totala 

Medelvärdet 

3,1 2,6  

Not. Dessa värden presenterar medelvärden för respektive grupp på en skala från 1 

(instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). 

Resultatet för mellangruppseffekten visade också en signifikant huvudeffekt för den 

oberoende variabeln kundkontakt (kundkontakt <.001). Följande resultat genererades: 

 Kundkontakt: F(1,111) = 18.944, p < .001, ƞ2
p = 0.333. 

Det ända som kunde konstateras genom dessa resultat var att motivation till innovation 

skiljer sig åt beroende på hur mycket kundkontakt anställda har. Men om mängden 

kundkontakt var den enda orsaken till detta kunde inte med säkerhet fastläggas. 
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Diskussion 

Under denna analys genomfördes en faktoriell 2x2 ANOVA med en blandad-design. 

Analysen visade på signifikanta resultat, samt att det fanns en tydlig interaktion mellan 

motivation kundkontakt. Vad vi inte kunde avgöra var ifall dessa två oberoende 

variabler hade någon effekt på den beroende variabeln ”total motivation”. Resultatet 

från ”paired t-testet” visade däremot att signifikant skillnad i motivation till innovation 

mellan anställda som drevs av inre motivation och anställda som drevs av yttre 

motivation, samt att deras effektstorlek var stor. Det innebär att inre motivation 

påverkar ”total motivation” till innovation starkare än yttre motivation. Dessa resultat 

bekräftar Pinks (2010) argument om att inre motivation är vad som styr människors 

beteende samt motiverar människor till att arbeta hårdare. Innovation kräver trots allt 

ganska hårt arbete (Tidd et al., 2005). Anställda som drivs av inre motivation anses 

därför generellt kunna arbeta hårdare för att uppnå sina mål (Dysvik & Kuvaas, 2013). 

Det enda som kunde konstateras gällande kundkontakt, var ett det fanns en 

tydlig skillnad i motivation till innovation mellan dem anställda som hade omfattande 

kundkontakt och dem som hade måttlig kundkontakt, men också att vi inte med säkerhet 

kan avgöra om kundkontakt är den enda faktorn som bidrar till denna skillnad. 

Studiens reliabilitet och validitet 

Eftersom denna studie visade på signifikanta resultat bör dess reliabilitet och validitet 

också diskuteras. Med reliabilitet (även kallat tillförlitlighet) menas att mätningarna var 

korrekt genomförda, samt att studien verkligen har undersökt det som författarna 

önskade undersöka (Thurén, 2007). En styrka med enkätstudie är dess kostnads-

effektivitet, generaliserbarhet, tillförlitlighet och mångsidighet. En svaghet är dess 

problem med flexibilitet och validitet (“Sociological Inquiry Principles,” 2012). 

Studiens reliabilitet var, enligt vår uppfattning, ganska god, Dock kunde vissa 

observationer trots detta göras. Deltagarna utgjorde ett representativt urval för företaget 

(55,9% av hela populationen). Enkätfrågornas utformning kunde också ha påverkat de 

givna svaren. Vissa frågor kan ha varit svåra att besvara för vissa anställda som då 

kunde ha saknat informationen för att kunna besvara frågorna på ett korrekt sätt. De 

hade dock möjlighet att svara med en nolla, dvs. “ej applicerbart”, om någon fråga var 

oklar, men chansen är att olika personer har tolkat vissa frågor olika. Några av enkätens 

frågor bestod även av två frågor i en, eller en fråga samt ett ställningstagande. Detta 
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gjorde att det i vissa fall inte gick att avgöra vilken fråga deltagarna svarat på eller att 

deltagarna endast gavs möjlighet att svara med ett slutet svar utan en riktig motivering, 

trots att detta efterfrågats. Detta är exempel på faktorer som kan anses anmärknings-

värda gällande studiens reliabilitet. 

Okända faktorer 

Det kan även finnas andra faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. Det kan vara 

så att mer sociala människor väljer en viss typ av yrken framför andra. Att till exempel 

människor med omfattande kundkontakt drivs mer av motivation till innovation kan 

dels bero på att jobbet skiljer sig åt men också att man därför svarar på en annan typ av 

motivation. De människor som har mycket kundkontakt kan vara individer som 

motiveras på ett annat sätt och att detta val därför är självselektion. 

Sanningsenliga resultat 

Studiens resultat kan även ha påverkats av de uppgifter som deltagarna ombads lämna 

om sig själva. Författarna var dock av den åsikten att inga av dessa uppgifter var så pass 

känsliga att deltagarna skulle välja att inte vara sanningsenliga. Deltagarnas information 

har dock behandlats helt och hållet konfidentiellt, och ingen information har sparats på 

något sätt som skulle kunna kränka deltagarna anonymitet. 

Avsaknad av begreppsdefinition 

Studiens validitet kan dock ha försvagats utav att man inte kan vara helt säker på att det 

som mättes faktiskt fokuserade på motivation till innovation, eftersom frågorna som 

togs fram handlade om innovation och kanske inte specifikt motivation till innovation. 

Ett möjligt problem skulle kunna vara att de begrepp som användes i enkäten, 

exempelvis innovation, inre och yttre motivation, kan ha tolkats olika samt haft olika 

innebörd för studiens deltagare och därmed påverkat deras svar. Enkäten kunde därför 

ha inletts med en begreppsdefinition, som kunde ha minimerat risken för feltolkning och 

därmed även ökat studiens validitet. 

Val av metod och reproducerbarhet 

Valet av metod gör även att fler liknande studier skulle kunna genomföras. Studien har 

genomförts på ett företag vilket gör att vi inte med säkerhet kan säga att resultaten är 

generaliseringsbara på andra företag. Reliabiliteten skulle öka om liknande resultat hade 



 

 

 

 19   

kunnat erhållas av andra forskare och om dessa genomfördes på flera olika företag så 

skulle även tilltron till att resultatet kan generaliseras öka. 

Slutsats 

Trots att denna studie visar att inre motivation har en starkare drivkraft till att skapa 

innovation jämfört med yttre motivation, så kan man även se att anställda drivs av både 

inre som yttre motivation för att skapa innovation. Det finns ett sampel mellan dessa två 

som bekräftas av Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori, där inre motivation klassas in som 

en motivationsfaktor och yttre motivation som en hygienfaktor (Castell & Karlsson, 

2015). Även Jacobsen och Thorsvik (2014) bekräftar detta samspel mellan inre och yttre 

motivation, då de argumenterar för att de tillsammans bidrar till en ökad trivsel på 

arbetsplatsen, samt genererar en ökad arbetsmotivation. 

Därför anser inte vi att inre innovation alltid är viktigare än yttre motivation, 

eftersom vi inte vet vilken påverkan inre motivation har på yttre motivation och vice 

versa. Det är fullt möjligt att om man tar bort faktorer som påverkar yttre motivation, att 

detta även försämrar de anställdas inre motivation till att skapa innovation, precis som 

Peters och Waterman Jr. tidigare har påpekat. Vi anser heller inte att vår hypotes, om att 

inre motivation och yttre motivation är lika viktiga för innovation, har motbevisats. Det 

enda som vi kan säga med säkerhet är att om anställda drivs av både inre och yttre 

motivation till att skapa innovation så kommer inre motivation troligtvis vara den 

drivkraft som är starkast. 

Samtidigt kan vi även konstatera att det finns en markant skillnad mellan dem 

anställda som har omfattande kundkontakt och dem som har måttlig kundkontakt, men 

inte att kundkontakt påverkar de anställdas motivation till innovation. En sådan 

påverkan har inte kunnat visas i denna studie, och det är fullt möjligt att det även finns 

andra orsaker som kan förklara denna skillnad. 

Förslag till framtida studier 

Eftersom vår studie inte kunde besvara om kundkontakt faktiskt påverkar de anställdas 

motivation till innovation, så skulle det i framtiden vara intressant att genomföra ett 

experiment för detta, eller en longitudinell studie där man följer anställda över tid och 

ser om deras motivation till innovation förändras med ökad kundkontakt. 
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Bilaga 1 

Enkät 

Denna enkät (se Figur 3) har 18 frågor som handlar om yttre (extern) motivation till 

innovation, och 13 frågor (grönmarkerade) som handlar om inre (intern) motivation, 

båda relaterade till innovation. Varje svar har en skala från 0 till 5, där 1 innebär 

”stämmer inte alls” och 5 innebär ”stämmer helt”, medan 0 innebär ”ej applicerbart”. 

 

Figur 3. Frågeformulär. 
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Tidsplan 

Datainsamlingen påbörjades den 1 november 2016 på ett företag verksamt inom teknik-

branschen (se Figur 4). På detta företags huvudkontor arbetade 202 anställda. Samtliga 

tilldelades studiens enkät via e-post. 

 

Figur 4. Tidsplan. 


