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Mer läsning om motivation



Mer lyssning om motivation…



Varför motivation?



Om vi är intresserade av varför vi gör 
det vi gör, vad som driver våra 
beteenden, så måste vi förstå 

motivation



Beteenden

Utfall
Välmående, utveckling, 

prestation

drivkraft

Motivation

Självreglering



Vi behöver ”packa upp” motivation 
för att förstå det



Ingen annan teori har packat upp 
motivation på ett mer noggrant och 

tillförlitligt sätt de senaste 50 åren än 
SDT…

https://selfdeterminationtheory.org/


Self-Determination Theory (SDT): 
En meta-teori om motivation

(Deci & Ryan, 1985)

Från Standage et al., 2019



Varför självbestämmandeteorin 
(SDT)?



SDT är mer än bara vacker retorik. 
Det är mer än bara ”snacka snyggt”. 

Det är ett innehåll som håller. 
Det är en noga utvecklad och 

detaljerad ”blue-print” över hur vi 
människor fungerar och vad som får 

oss att växa och må bra. 
Och det är en modell som är fast 

förankrad i forskning och vetenskap 
och som utvecklats och förfinats i 

snart 50 år.



Tyvärr är motivation ett kraftigt 
missförstått begrepp…



Kruxet med motivation…



”…is a mismatch between what
science knows and how our

environment is set up”



Den gamla och nya synen på 
drivkrafter och motivation

• Motivation 1.0: 

Överlevnad och fortplantning

• Motivation 2.0: 

Få yttre belöning, undvika bestraffning, piskan och 
moroten

• Motivation 3.0: 

Självbestämmande, hållbar motivation, psykologiska 
behov



Livet (och jobbet) är ett Vasalopp…



Men rent motivationsmässigt så är de 
flesta system utformade för, riggade 

för, sprintlopp 



Därför får vi problem med 
uthålligheten och hållbarheten i 

motivation över tid…

Den kortsiktiga bensinen som piskas 
eller lockas (via belöningar) fram, tar 

slut…



Idén om kraften i piskan och moroten 
är starkt förankrad i samhället…



”Håll i, håll ut” i pandemin



Piskan i pandemin





Hållbarhet i motivation och 
beteenden är nyckeln…

Vad stärker en långsiktigt hållbar 
motivation?

Vad underminerar och hotar hållbar 
motivation? 



Två myter om motivation som leder 
oss vilse…



Myt 1

Motivation handlar (bara) om kvantitet 
och mängd



Hur motiverad är du…
på en skala?

Låg

Hög

Motivation som 

kvantitet

Ger en suddig och 

oklar bild av 

motivation



Två personer kan vara/verka 
lika motiverade, men av olika 
anledningar. 

Säger inte så mycket om vem 
som håller ut över tid, dvs 
hållbarheten. 

Problemet med kvantitativ syn på 
motivation

”Jag tycker 
detta är 

intressant 
och kul! ”

”Det är bäst jag 
anstränger mig 
annars får jag 

ingen bonus! ”



”Den kopernikanska vändningen i 
motivation” 

Låg Hög

Motivation som 

kvalitet

Hur mycket? Vad består den av 



Myt 2

Motivation kommer från, startar från, 
utsidan, från yttre källor.

Det är något man ger till andra, eller 
får från andra, inget man skapar själv



”Den kopernikanska vändningen i 
motivation”

Individen är passiv 

mottagare. Motivation 

kommer utifrån, något 

man ger andra

Individen är aktiv, har 

val. Motivation 

kommer inifrån, något 

individen skapar själv



Inre vs yttre motivation

Inre motivation
• Initierad inifrån

• Aktiviteten är belöning,              

”the action is the juice”

• Fokus på aktiviteten

Yttre motivation
• Initierad utifrån

• Belöningen är separat 
från aktiviteten

• Fokus på belöning/ yttre 
faktorer



Är du inre eller yttre motiverad?

Motivation som dikotomt, 
svart eller vitt, god eller ond

Yttre motivation Inre motivation

Ger lite skarpare bild, 
fortfarande förenklad



Hur ser din motivationsprofil ut?

”Motivation 3.0”
Motivation som kvalitet, 

kombination av olika drivkrafter



Inre 

motivation
Yttre 

motivation

Ingen 

motivation

Yttre 

reglering

Introjicerad
reglering

Identifierad 
reglering

Integrerad 
reglering

Inre 

motivation
Amotivation

”Jag tränar 

för att andra 

säger att jag 

bör träna”

” Jag får

dåligt sam-

vete när jag 

inte tränar”

”Jag 

värdesätter 

fördelarna 

med träning”

”Träning är 

en viktig del 

av min 

identitet”

Få 

belöning/ 

undvika        

bestraffning

Dåligt 

samvete, 

villkorad 

självkänsla

” Jag tycker 

att träning är 

slöseri med 

tid”

Brist på 

intention, 

lust, mening

Internalisering

gör värdena 

till sina egna, 

viktigt för mig 

Integrering, 

identitet 

beteenden 

hänger ihop i 

en helhet 

Nöjet, 

kul/skönt utan 

att det leder 

till något

” Det är roligt 

och skönt att 

genomföra 

min träning”

Kontrollerad

motivation
Självbestämmande

motivation



Amotivation Yttre press Inre press Personligt värde
Inre 

motivation

Hänger ihop med:
Bättre prestation
Mer innovation
Bättre lärande/mer kunskap
Mer tillfredställelse på jobbet
Större engagemang
Större lojalitet och förtroende

Högre 
MK

Lägre 
MK

Hänger ihop med:
Lägre produktivitet
Sämre kreativitet
Sämre lärande/mindre kunskap
Mindre tillfredställelse på jobbet
Mindre engagemang
Sämre lojalitet och förtroende

Motivationskvalitét (MK) på en skala
(Rigby & Ryan, 2018 (Immersyve, 2017)

Amotivation Yttre press Inre press Personligt värde



Vad får oss att röra oss på skalan?
Från grönt till rött…

Underminering av inre motivation 

och självbestämmande via yttre 

belöning

Ge yttre belöning till 

något som redan är inre 

belönande

Inre 

motivation
Amotivation Yttre press Inre press Personligt värdeAmotivation Yttre press Inre press



Vad får oss att röra oss på skalan?
Från rött till grönt…

InternaliseringTa in värderingar bakom 
beteendet och göra till 
sina egna, känna att 

man ”äger beteendet”

Inre 

motivation
Personligt värdeAmotivation Yttre press Inre press

Från upplevd kontroll 
till självägande



Du behöver inte älska det…



Psykologiska behov i SDT

Hållbar 
Självbestämmande 

Motivation

Autonomi

Kompetens Tillhörighet



Hur väl vi lyckas tillfredsställa dessa 
behov centralt för kvalitén på 

motivationen.

Vilket stöd för tillfredställelse av 
behoven finns i miljön?



Miljöer som erbjuder individen 
möjligheten att tillfredsställa dessa 

behov kommer öka sannolikheten för 
självbestämmande och inre motivation 



Miljöer där behoven regelbundet och 
aktivt motverkas/hämmas kommer 

öka sannolikheten för motivation med 
lägre kvalitet (mindre 

självbestämmande, mer 
kontrollerande motivation) och 

negativa utfall 



Hur jobbar man praktiskt med SDT?
Hur skapar man en miljö som stöder 

en självbestämmande motivation och 
tillfredställelse av de tre behoven?



SDT är ingen exakt gps. Den ger sällan en specifik 
vägbeskrivning till lösningen. Se den som en bra 
men bred flygbild över verkligheten. Den målar 
upp landskapet på ett tillförlitligt sätt, men ger 

inte specifika detaljer nere i vegetationen. 
Styrkan ligger i de generella principerna, inte 

specifikt utformade program.  



Det gäller att översätta de breda 
SDT-principerna till en specifik 

vardag och verksamhet



Istället för att fråga, 
Hur kan jag motivera andra? 

borde vi fråga oss, 
Hur kan jag skapa 

förutsättningar för andra att 
motivera sig själva?”   

Deci (1995). Why we do what we do.





Tack för uppmärksamheten!

Frågor?

Kommentarer?


