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Abstract 
 
It has become more and more common to visit different kinds of events as a way to glorify the 
everyday life. Usually, it is only a few people working with planning an event, but to get a 
successful result more staff is required, and in many cases these are consisting by volunteers. 
Since these people are helping without any monetary compensation, it can be hard to keep the 
volunteers motivated, which can be a devastating consequence for the event. Therefore, it is 
very much in the interest of the arrangers to keep the motivation high throughout the whole 
event. 
 
In this study it has been examined what differs the different personality types when it comes 
to motivation. By letting a number of students fill out a personality test which was based on 
The Big Five model and then letting 14 of them go through an interview, a clearer picture has 
been formed about how different individuals are getting motivated the best way.  
 
When the interviews had been analyzed through two different personality models and two 
motivation theories, some differences have been found. This study has found some 
relationships between which personality the respondent has been classified as and what they 
consider themselves to be motivated by. Some findings have been expected while others have 
been more surprising. 
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II 

Sammanfattning  
 
Att besöka olika typer av evenemang har blivit ett alltmer vanligt sätt att förgylla vardagen. 
Ofta är det ett fåtal personer som ligger bakom planeringen av ett evenemang, men för att 
lyckas genomföra det på ett framgångsrikt sätt krävs det mer personal, och detta ofta i form av 
volontärer. Då dessa ställer upp utan finansiell ersättning, är det lätt hänt att det råder en brist 
på motivation. Avhopp av volontärer är vanligt förekommande och kan ge evenemanget 
ödesdigra konsekvenser, så det ligger i arrangörens intresse att försöka få dem att stanna och 
detta genom att hålla dem motiverade. 
 
I denna studie har det undersökts vad som skiljer olika personlighetstyper åt när det kommer 
till motivation. Genom att låta ett antal studenter genomföra ett personlighetstest baserat på 
modellen The Big Five och sedan genomföra intervjuer med 14 av dem, har det bildats en 
klarare uppfattning kring hur olika individer motiveras på bästa sätt.  
 
Efter att intervjuerna analyserats med hjälp av två personlighetsklassificeringsmodeller samt 
två motivationsteorier, har vissa skillnader funnits. Studien har fått fram både väntade 
samband mellan vilken personlighetstyp respondenten klassificerats som och vad denna anser 
sig motiveras av, men även somliga mer oväntade resultat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Personlighetstyper, Motivation, Volontär, Evenemang, Femfaktormodellen, 
DISA-modellen, Maslows behovshierarki 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som ställt upp och varit delaktiga i vår 
uppsats. Utan den intressanta empirin vi fick ta del av skulle studien inte varit möjlig att 

genomföra. Vi vill även tacka vår handledare som ställt upp med snabb återkoppling och varit 
till stor hjälp för oss under hela vårt arbete. 

Att studera olika typer av teorier och hur personligheter motiveras har varit intressant och 
berikat vår kunskap samt förstärkt vårt intresse inom ämnet. Genom intressanta intervjuer 

med olika personlighetstyper har vi lärt oss mer om hur människor fungerar i 
volontärsammanhang. 
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1 Inledning  
 
Detta kapitel presenterar en övergripande syn på det valda ämnet i studien. Tidigare 
forskning tas upp som sedan diskuteras vidare i studiens problemdiskussion. Kapitlet 
innehåller även studiens syfte och den utvalda forskningsfrågan som studien utgår från.  
 
 
Dagens samhälle handlar mer och mer om att prestera på en så hög nivå som möjligt. Alla vill 
vara störst, bäst och vackrast, och status och framgång är två begrepp som ofta går hand i 
hand.  Men att prestera är inte bara något som går att säga åt folk att göra och tro att det ska 
hända, utan för att prestera måste de anställda vara motiverade (Chef 2013).  
 
Arbetare som är motiverade känner sig mer hängivna och engagerade i deras arbetsuppgifter. 
De ser sig som en tillgång för företaget och jobbar hårt för att nå organisationens olika mål. 
De är även lojala, vilket blir en otrolig tillgång och fördel för företaget och ger de en stor 
fördel mot konkurrenter (Zareen, Razzaq & Mujtaba 2014).  
 
Vad som motiverar en är individuellt och varierar från person till person. Det är därför ingen 
lätt uppgift att motivera sina anställda, utan snarare en av de svåraste utmaningarna som 
många chefer möter (Cook 1980). Dock finns det somliga nämnare organisationer kan 
använda sig av för att lista ut vad som motiverar en anställd, och det är av största vikt att ta 
hänsyn till dessa (Moldasheva & Mahmood 2014).  
 
En volontär är en person som jobbar och hjälper till frivilligt utan att kräva någon betalning 
(NE 2017). Att använda sig av volontärer förekommer väldigt ofta i evenemangsbranschen 
främst vid festivaler och sportsammanhang. Skiftet mellan det traditionella volontärarbetet 
med en livslång hängivenhet och det nya mer sporadiska volontärarbetet i 
evenemangsbranschen har gjort att organisationerna verkligen måste vara attraktiva och hålla 
volontärerna motiverade vilket är en ständig utmaning (Ostlander, Güntert, Van Schie & 
Wehner 2014).  
 
För att en mindre organisation framgångsrikt ska klara av att genomföra ett större evenemang, 
är det av största vikt att hitta personer som vill ställa upp och hjälpa till (Pauline & Pauline 
2009). Att få volontärer att anmäla sig är en sak, och att lyckas få dem att närvara alla dagar 
och göra ett bra jobb är en annan. Utan någon finansiell ersättning är det vanligt att inte känna 
någon skyldighet till att dyka upp, vilket kan ställa till det för arrangören. Faktum är att detta 
orsakar så pass stora problem att vissa festivaler nu har fått börja söka lösningar för att 
undvika detta (SVT 2014). 
 
Moldasheva och Mahmood (2014) menar att det finns tydliga kopplingar mellan hur 
medarbetare motiveras och vilken personlighetstyp dessa tillhör. Detta tyckte vi lät intressant 
och ville därför vidare undersöka detta. Vi har därför valt att i denna studie fördjupa oss i 
ämnet men med fokus på hur en organisation på bästa sätt kan få sina volontärer motiverade,  
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1.2 Styrning genom belöningssystem 
 
Det talas allt mer om motivation vilket är extra viktigt när det kommer till volontärer och hur 
organisationen ska gå tillväga för att få ut så mycket som möjligt av de anställda. Genom att 
använda ett bra belöningssystem behåller organisationen både den befintliga personalen och 
attraherar nya potentiella medarbetare. Studier har visat att människor är unika i sig och att 
traditionella motivationsmetoder inte fungerar på samma sätt för varje enskild individ 
(Tebeian 2012). Anställdas motivation är baserat på bland annat värden och normer, 
beteenden och ledarskapsstilar, detsamma gäller för volontärer. Motivationen påverkas även 
av den anställdas personlighet och dess attribut och egenskaper som är stabila över tid. Dessa 
utmärkande drag leder till specifika beteendemönster, tankesätt och känslor, vilket 
tillsammans med tidigare erfarenheter, beteenden och engagemang för inlärning, påverkar vad 
vi motiveras av (Zareen, Razzaq & Mujtaba 2014). 
 
Om ett företag känner till vilka personlighetstyper de jobbar med, kan de hjälpa sina anställda 
att anpassa sig efter sin omgivning och på så sätt fungera bättre med ett större antal 
människor. Istället för att interaktionen mellan två olika personlighetstyper leder till 
missförstånd och konflikt, kan medvetenheten om dessa skillnader istället hjälpa till att leda 
till en mer förstående respons som minskar risken för dessa missförstånd (Lynagh 2006).  
 
McCrae och Costa (1991) har kommit fram till att det finns fem huvudsakliga 
personlighetsdimensioner som kallas Femfaktormodellen, på engelska The Big Five, vilket 
innefattar; Extraversion (Extraversion), Sympatiskhet (Agreeableness), Samvetsgrannhet 
(Conscientiousness), Öppenhet (Openness) och Neuroticism (Neuroticism).  
Femfaktormodellen har fått stor uppmärksamhet och anses vara en omfattande modell av 
personlighetsdrag. 
 
Det gäller för företaget att anpassa sig utefter dessa och ha en förståelse för att människor är 
olika i grunden och därför drivs av olika saker. Det är inte alla som motiveras av just 
finansiella belöningar, för somliga kan det till och med bli en omvänd effekt då belöningen 
kan minska prestationsviljan (Erlander 2010). Finansiella belöningar är oftast det vanligaste 
att tänka först på när detta ämne diskuteras men faktum är att icke-finansiella belöningar ofta 
också är lika eftertraktade beroende på vilken personlighetsdimension en person hamnar inom 
och vart denna befinner sig i arbetslivet. Finansiella belöningar kan ibland leda till missnöje 
hos de anställda och prestationsförmågan sjunker då de oftast bara skapar en tillfällig 
tillfredsställning. Därför bör arbetsgivaren använda sig av en kombination av dessa två olika 
belöningssystem (Whitaker 2010).  
 
I de flesta fall förknippas belöningar med en ekonomisk bonus, exempelvis i form av en 
löneförhöjning, men kan även bestå av andra positiva konsekvenser (Paul & Alm 1991). En 
belöning måste inte heller vara strukturerad på samma sätt som en löneutbetalning utan kan, 
ur ett tidsmässigt perspektiv, vara både kort och lång (Arvidsson 2005).  
 
Att ge ersättning för ett bra arbete kan vara lättare sagt än gjort. För att fördela belöningarna 
rättvist, och få en korrekt bild av när en ersättning är befogad, är det av stor betydelse att det 
skapas en strategi för hur prestation och eftertraktat beteende bör mätas (Anthony & 
Govindarajan 2007). Det är med andra ord inte det lättaste att bygga upp ett framgångsrikt 
belöningssystem i ett företag, men väl så viktigt. Smith (2002) menar att det till och med är så 
pass viktigt att det skulle kunna kallas för ett företags väg till framgång. Samtidigt är 



 

 3 

belöningar något som ständigt måste hållas igång då det inte fungerar på lång sikt, den 
anställda måste hela tiden ha något att drivas av (Kohn 1993).  
       
Nilsson och Olve (2013) tar upp fyra olika styrmedel som visar på hur företaget kan arbeta så 
effektivt som möjligt för att uppnå sina utsatta mål. Belöningssystem är ett av dem vilket 
visas i Figur 1.      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Styrning av en verksamhet (Nilsson och Olve, 2013).     
 
Som ses i modellen är belöningssystem lika viktig som de resterande tre delarna som bland 
annat innefattar företagets bemanning och styrning. Alla delarna går hand i hand då en bra 
organisation kräver ett belöningssystem för att bibehålla företagets ställning på marknaden 
och detsamma gäller för att bibehålla volontärer på evenemang. 
     
Deci och Ryan (1985) utvecklade teorin Cognitive Evaluation Theory, CET som handlar om 
att individer ska känna sig kompetenta och bestämma över sig själv vilket är ett medfött 
behov. När det kommer till inre motivation är det viktigt att personen känner att det finns en 
viss valmöjlighet för att lyckas bibehålla motivationen. Modellen CET utveckaldes sedan till 
Self Determination Theory, SDT (Deci & Ryan 1985) som fokuserar på tre psykologiska 
behov som är kopplat till den inre motivationen; 1. Känsla av kompetens. 2. 
Självbestämmande och 3. Social tillhörighet. Underkategorier till SDT innehåller interna 
motivationsfaktorer bland annat Integrerad Regulation vilket innebär att ”jag gör det för att 
det är viktigt för mig” och Intrinsic Regulation som betyder att ”jag gör det för att det är 
roligt/kul”.  
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1.3 Problemdiskussion 
 
Trots att vi tidigare i denna text nämnt betydelsen av ett företags medarbetare, så pratas det 
oftast om chefer och anställda med andra höga positioner, ofta inom finansvärlden, när det 
diskuteras belöningssystem. Ofta är det dessa personer som är de som erhåller de stora 
bonusarna, trots att det i de flesta fall är andra som utför det arbete som faktiskt är 
grundläggande för verksamheten. Därför har belöningssystem väckt mycket uppmärksamhet 
och skapat mycket frustration till följd av vinklade och orättvisa bedömningar och 
prestationsmätningar, som lett till eftertraktade bonusar till chefer (Nilsson & Olve 2013). 
 
Erlander (2010) menar att yttre belöningar som till exempel pengar, skulle kunna resultera i 
att känslorna att vilja prestera – det vill säga de inre belöningarna – minskar. Detta skulle i sin 
tur innebära att de anställdas engagemang och motivation går förlorad. Andra menar att 
belöningar endast är tillfälligt motiverande och inte fungerar på lång sikt, utan att anställda 
kommer att falla tillbaka in i samma beteendemönster snart igen efter belöningen. Dessutom 
kan relationerna, kreativiteten och engagemanget bland de anställda ta stryk av system som 
dessa (Kohn 1993). 
 
I volontärsammanhang utesluts direkt en finansiell ersättning vilket därmed direkt utesluter 
somliga personer, eventuellt för att de inte är intresserade men också för att de helt enkelt inte 
har möjligheten. Därför gäller det för företagen att hitta andra utvägar för att motivera 
volontärerna och få dem att anmäla sig. Om arrangören skulle misslyckas med detta, finns det 
en stor risk att det blir avhopp bland volontärerna. Detta har blivit ett så pass vanligt och stort 
problem att vissa festivalarrangörer nu har infört böter för volontärer som inte dyker upp på 
sina pass. Två festivaler som har infört detta är Way out West och Bråvallafestivalen. Way 
out West har skickat ut mail till sina volontärer om att de får böta 2500 kronor om de inte 
skulle dyka upp på sina pass, medan Bråvalla låter deras volontärer betala en summa på 500 
kronor som en deposition som sedan betalas tillbaka när alla pass är genomförda (GP 2015; 
SVT 2014).  
 
Som tidigare nämnt är det lätt hänt att det uppstår viss bitterhet från volontärernas sida om de 
hamnar i en situation tillsammans med en anställd som får betalt till skillnad från dem. Det 
gäller då att lägga vikt på de inre belöningarna istället som fokuserar på volontärens positiva 
känslor kring dess insats (Pauline & Pauline 2006). 
 
McCrae och Costas (1991) Femfaktormodell (The Big Five) är den som är känd i störst 
utsträckning. Detta är långt ifrån den enda personlighetsmodellen och många andra forskare 
har tagit fram andra personlighetsdimensioner. Det skulle nästan kunna sägas att det finns lika 
många personlighetstyper som människor på jorden men detta är ett av alla sätt att 
kategorisera det på. Femfaktormodellen består som tidigare nämnt av samvetsgrannhet, 
extraversion, öppenhet, neurotisism och sympatiskhet (McCrae & Costa 1991). Det är inte 
alltid självklart vilken personlighetstyp en person kategoriseras som, utan kan få högt på mer 
än en variabel. Dessa olika kombinationer kan försvåra en tydlig kategoriseringsprocess vilket 
gör att personlighetstyperna blir ännu fler än innan och därför ännu svårare att definiera.  
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1.4 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur och vad olika personlighetstyper 
motiveras av och hur organisationer och företag med hjälp av denna kunskap kan locka 
volontärarbetare till olika evenemang. För att uppnå detta syfte kommer studien att utgå från 
följande forskningsfråga. 
 
Vilka personlighetstyper motiveras på vilka sätt?  
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs varför och hur denna studie har genomförts. Vidare diskuteras sedan 
etisk överväganden, trovärdigheten och dess avgränsningar.  
 
 
2.1 Informationsbehov 
 
Volontärer är ofta väldigt viktiga i evenemangssammanhang, men kan aldrig lockas genom en 
finansiell ersättning. Därför behövs det läggas fokus på andra faktorer för att få personer att 
ställa upp och hjälpa till vid dessa tillfällen. Olika personlighetstyper motiveras på olika sätt 
och det gäller att möta dessa behov så att önskat antal volontärer uppnås. 
 
För att uppfylla studiens syfte behövde vi beskrivningar av personers attityder till 
volontärarbete. För att ta reda på detta behövde vi intervjua personer för att höra vad de 
motiveras av - vad kan få dem att jobba utan finansiell ersättning? Vi har studerat deras olika 
personlighetstyper för att se om det kan påverkar motivationen och har därför läst tidigare 
forskning inom ämnet för att bredda våra kunskaper.  
 
Under researchen för denna studie har vi funnit mycket information och teori om motivering 
och dess betydelse i varierande sammanhang. Likaså har vi stött på ett flertal olika teorier om 
personlighet, både nyare forskning men även äldre och mer erkänd sådan. 
Vad vi däremot saknat under våra sökningar efter information till denna studie, är koppling 
mellan de två nyckelorden - motivation och personlighet. Det finns åtskilliga mängder 
information om vardera av dem, men ingenting om de båda i en gemensam kontext.  
 
Det finns även artiklar om företags olika strategier för att minimera volontärers avhopp. Vad 
vi dock inte lyckats finna är forskning som fokuserat på hur en organisation på bästa sätt 
håller sina volontärer motiverade och anser här att det finns en tydlig kunskapslucka. Visst 
förser flertalet organisationer sina volontärer med de allra mest grundläggande behoven så 
som mat och raster, men att anpassa sitt sätt att motivera utefter olika individer och deras 
personligheter har vi påträffat mycket bristande. 
 
2.2 Val av metod  
 
Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats då det är mest passande för att besvara 
frågeställningen. Kvalitativ forskning är enligt Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund 
(1998) en mer djupgående undersökning som fokuserar på ord snarare än siffror. Vi valde den 
kvalitativa metoden just på grund av att få en förståelse för hur olika individer motiveras, 
något som hade varit svårt att undersöka utan kommunikationen som intervjuer medför. På så 
sätt fick respondenterna chans att uttrycka sina egna reflektioner vilket kommer vara mer 
relevant för att kunna besvara studiens frågeställning.  

 
 
 
 
 
 



 

 7 

2.3 Forskningsdesign  
 
Utgångspunkten för denna studie var en fallstudie vilket är en studie av kvalitativ karaktär. 
Enligt Christensen et al. (1998) är en fallstudie lämplig att använda för att fånga situationer 
där människor interagerar med varandra och samtidigt förstå de underliggande mönstren till 
varför någonting är som det är. För att kunna besvara studiens forskningsfråga, ”Vilka 
personlighetstyper motiveras på vilka sätt”, var en fallstudie väl lämpad för att kunna uppnå 
syftet med studien. Christensen et al. (1998) påpekar att det är vanligt att använda många 
olika datainsamlingstekniker i en och samma fallstudie, till exempel semistrukturerade 
intervjuer och en mindre enkätundersökning vilket stämmer överens med tillvägagångssättet 
för denna studie. Då studiens syfte var att se hur och vad olika personligheter motiveras av 
valde vi en fallstudie då Christensen et al. (1998) berättar att den framför allt är lämplig att 
använda när komplexa sociala processer vill studeras eller för att kunna förstå vad, hur och 
varför något händer. Denna studie har fokuserats till individer med olika personlighetstyper 
för att kunna hitta både likheter och olikheter i vad de motiveras av, och genom det titta på 
sambandsmönster. Därför ska denna studie betraktas som en fallstudie.  
 
 
2.4 Datainsamlingsmetoder 
 
Studien har ett induktivt angreppsätt då vi har samlat in data för att sedan forma en teori 
(Bryman & Bell 2011). Den data som har samlats in under studiens gång har varit både primär 
och sekundär. Christensen et al. (1998) skriver att sekundär data är det som tidigare samlats in 
i ett annat sammanhang med ett annat syfte än den aktuella undersökningen. Sekundärdata 
som har samlats in i samband med denna studie har bestått av vetenskapliga artiklar, litteratur 
och webbsidor kopplade till studiens område. Bryman och Bell (2011) berättar att primärdata 
är data som samlas in av forskaren själv och sedan tolkas. Primärdata i denna studie har 
innefattat ett personlighetstest i form av enkäter och semistrukturerade intervjuer. Valet av 
personlighetstest har gjorts för att hitta våra respondenter till de kommande semistrukturerade 
intervjuerna. Valet av de semistrukturerade intervjuerna har genomförts för att få fram de 
åsikter och uppfattningar som respondenten har gällande det som undersökts i studien, vilket 
enligt Bryman och Bell (2011) är den form som är den mest nyttjande metoden.  
 

2.4.1 Personlighetstest 
 
Personlighetstestet i studien är baserat på McCrae och Costas (1991) Femfaktormodell. Vi 
valde att utgå från denna modell då den var mer omfattande samtidigt som vårt 
personlighetstest, kopplat till Femfaktormodellen, var smidig att genomföra och enkel att 
förstå.  
 

2.4.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Inom kvalitativ forskning är semistrukturerade intervjuer en vanligt förekommande 
intervjuform och ger respondenten utrymme att röra sig mer fritt i samtalet (Bryman 2011). 
Creswell (2008) menar att öppna frågor leder till öppna svar och respondentens begränsningar 
minskas. Respondenten får själv formulera sina svar och på så sätt blir det lättare att analysera 
vad som är relevant av svaret. Intervjuerna får ofta en röd tråd genom den riktning som 
respondenten väljer att ta, vilket har varit en faktor som värderats i studien. Intervjuerna har 
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genomförts utefter intervjuguiden för att säkerställa att den insamlade datan inte blev alltför 
bred. De semistrukturerade intervjuerna hölls med en respondent åt gången och full fokus låg 
på respondenten som intervjuades. För intervjuguide, se bilaga 2.  
 
14 intervjuer genomfördes i samband med studien varav den första var av öppen karaktär där 
båda skribenterna deltog under samtliga. Den ena ansvarade för att anteckna och den andra för 
konversationen, ljudinspelningen och eventuella följdfrågor. Fokus låg på att ha ett fritt 
samtal och respondenten fick allmänt samtala om hur denna såg på motivation och dess 
inställning till volontärarbete. Denna intervju låg sedan till grund för att formulera frågor som 
var passande till de kommande intervjuerna. De resterande 13 intervjuer var upplagda på ett 
semistrukturerat sätt. Enligt Bryman och Bell (2011) behöver frågorna nödvändigtvis inte 
ställas i samma ordning under varje semistrukturerad intervju, vilket heller inte gjordes under 
studiens gång och samtidigt fick respondenten stor frihet att uttrycka sig på sitt sätt. Detta 
resulterade i ett bra och flexibelt sätt att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Bland de 
intervjuade fanns det blivande järnvägsprojektörer, förskollärare, energitekniker, butikschefer, 
turism- och desinationsutvecklare och event managers. 
 
Bryman och Bell (2011) påpekar vikten av att hålla intervjuerna i en lugn omgivning så att 
samtal kan föras ostört, vilket stämde överens med hur våra intervjuer genomfördes. 
Intervjuerna hölls på Campus Varberg i varierande grupprum och lokaler som låg avskilt. 
Campus Varberg var även en bra plats då det var lättillgängligt både för vår del och våra 
respondenter. Detta hjälpte oss även att minska bortfall eftersom det var många av 
respondenterna som befann sig i lokalerna och inte behövde anstränga sig för att delta. Skulle 
det ändå på något sätt inträffa att personen fick förhinder var vi flexibla och bokade en ny tid 
som passade för respondenten.   
 
 
2.5 Urval 
 
För att få tag på respondenter till studien användes bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 
skriver att bekvämlighetsurval är när respondenterna är personer som råkar finnas tillgängliga 
för forskaren, vilket stämmer överens med vårt tillvägagångsätt. Vi tog kontakt med olika 
programansvariga på Campus Varberg och frågade om vi fick komma ut i deras klasser för att 
låta deras elever göra vårt personlighetstest. 50 ifyllda personlighetstest kunde sammanställas 
och genom ett kvoturval valdes personer, med extra höga värden och tydlig personlighet, ut. 
Bryman (2011) skriver att ett kvoturval inte är slumpmässigt och fungerar för att kunna ge ett 
stickprov som speglar en population vilket stämmer överens med denna studie. Då somliga 
personlighetsdimensioner visade sig vara förekommande mer frekvent, försökte vi välja ut 
respondenter på ett sätt som gjorde att vi fick en rättvis och jämn fördelning procentuellt 
mellan de olika dimensionerna. Personlighetstestet huvudsakliga fokus var att bidra till att 
hitta respondenterna till de semistrukturerade intervjuerna. För en mer detaljerad bild av 
personlighetstestet se Bilaga 1.  
 
 
2.6 Analysmetod 
 
Efter att ha avslutat och transkriberat alla 14 intervjuer analyserades all data genom ett 
tillvägagångsätt inspirerat av tematisk analys. Bryman (2011) berättar hur en tematisk 
analysmetod inte har några särskilda arbetssätt till skillnad från andra analysmetoder. 
Sökandet efter teman är en aktivitet som kan hittas inom de flesta kvalitativa analyser. 
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Anledningen till att vi valde den tematiska analysmetoden var att vi ansåg att det var det mest 
passande tillvägagångsättet då den ger utrymme för egen tolkning och utformningen samtidigt 
som den tillgodoser studiens syfte. Tre teman, som byggde på studiens frågeställning, 
skapades och var inre och yttre belöningar, kollektiva och enskilda belöningar samt tydlighet. 
Utifrån dessa tre huvudteman skapades subteman. Bryman (2011) förklarar subteman som 
teman i det centrala temat. Teman och subteman identifierades genom att vi frekvent letade 
efter återkommande ord och färgkodade dessa för att få en klar överblick. Subteman kunde 
vara ord som till exempel ansvar, mål och belöning. Detta sammanställdes sedan varje 
personlighetsdimension för sig och jämfördes hur många procent av varje grupp som nämnt 
dessa ord i sina svar. Detta för att kunna se eventuella likheter och skillnader mellan 
dimensionerna för att besvara studiens frågeställning.  
 
2.7 Etiska överväganden 
 
Bryman och Bell (2011) tar upp fem forskningsetiska principer som hindrar deltagaren från 
att bli skadad fysisk, psykiskt eller utsättas för stress, vilka vi har valt att följa;  
 

• Informationskravet: De deltagande ska informeras om undersökningens syfte utav 
forskaren och få reda på vilka moment som ingår.  

 
• Samtyckeskravet: De deltagande ska veta om att det är frivilligt att medverka i studien 

och att de har rätt att avbryta när de vill. Vårdnadshavares godkännande kan krävas 
om någon är minderårig.  

 
• Konfidentialitet- och anonymitetskravet: Alla deltagares uppgifter ska vara 

konfidentiella och förvaras så att obehöriga inte kan nå dem.  
 

• Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna får inte användas till något annat än 
forskningsändamålet.  

 
• Falska förspeglingar: Deltagarna ska inte medges någon falsk information som kan 

vara vilseledande. 
 
Under studiens gång har alla våra respondenter efter en första kontakt blivit informerade om 
vårt syfte och hur intervjun är upplagd. Vi har även frågat om deras tillåtelse att spela in 
samtalet samt om vi får publicera somlig information, deras namn kommer dock inte att 
publiceras i vår studie. De har varit helt medvetna om att det är frivilligt och att de får avsluta 
intervjun när de vill. De uppgifter vi har samlat in kommer inte att spridas eller användas till 
något annat än forskningsändamålet. De fyra grundprinciperna har vi haft i åtanke genom hela 
studiens gång och vi anser att vi genomfört studien på ett etiskt korrekt sätt. 
 
 
2.8 Studiens trovärdighet  
 
Bryman och Bell (2011) menar att validitet är det viktigaste kriteriet i en undersökning men 
menar även att både validitet och reliabilitet kan vara svårt när det kommer till kvalitativa 
studier. Christensen et al. (1998) berättar att validitet speglar studiens trovärdighet och 
generaliserbarhet och delas i inre respektive yttre. Trovärdigheten av denna studie har stärkts 
genom att vara systematiska under hela undersökningsprocessen i tillvägagångssätten, något 
som Christensen et al. (1998) påpekar är viktigt vid kvalitativa studier. Det slutliga resultatet 
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kan där emot ha påverkats genom att respondenterna valde att kryssa i påstående som i deras 
ögon skulle framstå som ett ”bättre” resultat, exempelvis att de hellre ville bli klassade som 
extroverta istället för introverta. Hwang, Lunberg och Smedler (2012) påpekar att detta kan 
förekomma, antingen medvetet eller undermedvetet, då respondenterna inte vill framstå som 
en person med just de egenskaperna. Ser man till generaliserbarheten av studien kan det vara 
svårt att överföra den till andra fall då det är en liten studie med få respondenter.  
 
Bryman & Bell (2011) menar att förväntningarna på reliabiliteten försvinner då det är svårt att 
upprepa samma undersökning då studien bygger på svar från intervjuer. I kvalitativ forskning 
är det omöjligt att ”frysa” miljö. Christensen et al. (1998) berättar vidare att det inte finns 
någon garanti för att resultatet skulle bli detsamma då verkligheten är oföränderlig.  
 
 
2.9 Avgränsningar 
 
Då vi har haft en tidsbegränsning på 10 veckor har vi varit tvungna att avgränsa denna studie 
på flera sätt. Då vi endast intervjuade från Campus Varberg blev det automatiskt att vi endast 
pratade med studenter. Dessa studenter var inom ungefär samma åldersgrupp, förutom i något 
enstaka fall, och studerar alla i Varberg. En annan faktor som blev påverkad av tiden var 
antalet respondenter som vi kunde intervjua under vår studieperiod. Vi valde även att göra ett 
förkortat personlighetstest för att inte trötta ut respondenten, så det är svårt att säga hur 
tillförlitligt resultatet blev. För att göra en riktigt ordentlig personlighetsbedömning krävs 
mycket kompetens, tid och kunskap.  
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3 Referensram 
 
I kapitlet nedan presenteras de teorier som ligger till grund för vår studie inom hur olika 
personlighetstyper motiveras med fokus på evenemangsvolontärer. I texten som följer tas 
innebörden av personlighetklassificeringar och modellerna Femfaktormodellen och DISA upp 
som behandlar ämnet. Vidare kommer även Maslows motivationsteori att förklaras. 
 
 
3.1 Personlighetsklassificering  
 
Hwang, Lundberg och Smedler (2012) menar att varje människas personlighet är unik. Det är 
det som utmärker en specifik individ och skiljer personen från andra människor. Vi upplever 
och bedömer andra personer i vår närhet efter deras personlighet och Bertelsen (2007) menar 
att vi människor även går efter personligheten när det kommer till val av vänner, partners och 
ibland även kollegor. Det handlar om att beskriva och kunna förklara mönster i hur människor 
tänker, känner, reagerar och handlar i olika situationer. Personlighetspsykologi fokuserar på 
det individuella i människans sätt att fungera (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). En faktor 
att ta hänsyn till är personlighetsdimensioner och vi kommer presentera DISA-modellen som 
kategoriserar de olika personlighetsdimensionerna i fyra olika färger, och Femfaktormodellen 
som istället är uppdelat i fem personlighetsdimensioner. Det är två modeller som visar olika 
typer av personlighetsklassificeringar och dessa visas nedan. 
 
3.1.1 Femfaktormodellen (The Big Five)  
 
McCrae och Costa (1991) tog under 1980-talet fram Femfaktormodellen även kallad The Big 
Five vilket innefattar fem personlighetsegenskaper. De menar att modellen har dokumenterats 
på fyra sätt utifrån dess giltighet och pålitlighet. Först och främst har undersökningar visat att 
just dessa fem faktorer är något en person behåller över en längre tid, personlighetsprofilen är 
oftast densamma hos en människa. För det andra så fortsätter dessa fem 
personlighetsdimensioner eller liknande att dyka upp i studier i andra språkkulturer, inte bara i 
engelska sammanhang. För det tredje visar undersökningar på att människor världen runt bär 
på samma sorts egenskaper vare sig det gäller kön, ålder eller etnisk bakgrund. Till sist kan 
det också ligga en genetisk grund i det hela (Bertelsen 2007). Genom deras upptäckt av 
Femfaktormodellen sågs detta som en vändpunkt inom psykologin vilket var mycket positivt. 
Andra personlighetsskalor kan placeras in i dessa fem dimensioner vilket gör att modellen blir 
mer omfattande. Syftet med Femfaktormodellen är inte att reducera utan att relatera alla 
personlighetsegenskaper till de fem dimensionerna (Hwang, Lundberg & Smedler 2012).  
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Nedan visas Femfaktormodellen. 
 

Person med hög poäng Faktor Person med låg poäng  

Sällskaplig, aktiv, pratsam, 
människointresserad, optimistisk, 
varm 

E-skalan  
Extraversion 

(eng. extraversion) 

Reserverad, distanserad, 
uppgiftsorienterad, tyst, 
tillbakadragen 

Mjuk, godhjärtad, vänlig, 
hjälpsam, förlåtande, 
öppenhjärtlig 

A-skalan  
Sympatiskhet 

(eng. 
agreeableness) 

Cynisk, oartig, misstänksam, 
icke samarbetsvillig, samvetslös, 
lättretad, manipulativ 

Välorganiserad, pålitlig, 
arbetsam, disciplinerad, 
noggrann, ambitiös, uthållig 

C-skalan  
Samvetsgrannhet 

(eng. 
conscientiousness) 

Opålitlig, lat, vårdslös, 
försumlig, livsnjutare, utan 
målinriktning 

Nyfiken, allmänintresserad, 
kreativ, fantasifull, 
okonventionell 

O-skalan  
Öppenhet 

(eng. openness) 

Konventionell, jordnära, 
begränsade intressen, oanalytisk 

Orolig, nervös, osäker,  
känslosam, instabil,  
hypokondrisk 

N-skalan 
Neuroticism  

(eng. neuroticism) 

Lugn, avspänd, robust, icke 
känslosam, tillfreds med sig själv 
 

 
Tabell 3.1 Femfaktormodellen - The Big Five (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). 
 
Sällskaplig, pratsam och människointresserad är några egenskaper som präglar en person med 
höga extroverta värden. Denna person uppfattas även som varm, optimistisk och aktiv. På den 
andra delen av skalan hamnar individer som uppfattas som reserverade, tystlåtna och 
tillbakadragna, och är mer uppgiftsorienterade än människointresserade.  
 
Nästa kategori är Sympatiskhet. Överst på denna skala hamnar de som anses vänliga och 
godhjärtade, hjälpsamma och förlåtande. Längre ner finner man individer som är oartiga, 
misstänksamma och manipultiva. Personer med lågt värde på denna skala är även lättretade, 
samvetslösa och icke sammarbetsvilliga. 
 
C-skalan mäter en persons samvetsgrannhet. Höga värden innebär individer som är 
arbetssamma, välorganiserade och ambitiösa. De är även noggranna, disciplinerade, uthålliga 
och pålitliga. De individer med låga värden däremot är opålitliga, lata och vårdslösa 
livsnjutare utan målinriktning. 
 
På O-skalan mäts en persons öppenhet. Höga värden på skalan ger egenskaper så som 
nyfikenhet, allmänintresse och kreativitet. Personer med höga poäng på denna skala är även 
okonventionella och fantasifulla. Individer som hamnar längre ner på skalan är konventionella 
och oanalytiska. De är även jordnära och har ett begränsat antal intressen. 
 
Nederst i tabell 3.1 finns Neurotisicm. En person med höga värden på denna skala präglas av 
mindre positiva egenskaper så som osäkerhet, nervositet och uppfattas ofta som instabil. Även 
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orolighet är ett starkt drag och att en neurotisk person är hypokondriker är inte helt ovanligt. 
En person med låga värden däremot är lugn, avspänd och robust. Denna person är, till skillnad 
från den neurotiska personen, inte särskilt känslosam och är tillfreds med sig själv. 
 
Om respondenten får en hög eller låg poäng på skalorna beror på hur frågeställningarna 
formuleras, det är mycket möjligt att denna hamnar på en hög nivå på en av 
personlighetstyperna och på en låg nivå på en annan. Det vill säga att resultatet kan bli en låg 
poäng på N-skalan men en hög poäng på E-skalan vilket betyder att personen oftast har 
varierande egenskaper (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). 
 
3.1.2 DISA-modellen (DISC) 
 
En mycket välkänd metod för att beskriva en särskild personlighetstyp är DISA-modellen, 
även kallas DISC-model på engelska. Modellen som bygger på William Moulton Marstons 
forskning består av fyra personlighetstyper; dominant, inflytande, stabil och konfirmitet 
(Discanalys 2017). Personlighetstyperna visas även ibland i färgerna röd, gul, grön och blå 
vilket gör det enkelt att få en tydlig förståelse för DISC-modellen (Sugerman 2009). Modellen 
uppkom från början av läkaren Hippokrates ca 400 f.Kr, de fyra elementen bestod då av jord, 
luft, eld och vatten som sedan utvecklades till där vi är idag (Merenda 1987). Teorin är till för 
att hjälpa människor att förstå sig själva och även andra i sin omgivning. Varje individ är unik 
på sitt sätt och det gäller att kunna hantera dessa därefter utifrån olika perspektiv (Sugerman 
2009). Nedan beskrivs de olika personlighetstyperna och även en figur som visar på de 
personlighetsdrag som främst associeras med de olika personlighetstyperna (Discanalys 
2017). 
 
 
Dominant 
 
Den dominanta röda personen går rakt på sak och är inte rädd av sig i allmänhet. Personen är 
väldigt resultatinriktad, tar snabba beslut och vill hela tiden styra arbetet framåt.  
 
Inflytelserik 
 
Den inflytelserika gula personen är en glädjespridare och inspirerande. Personen är 
intresserad av kommunikation och relationer samtidigt som den bjuder på mycket entusiasm 
och ser alltid till att alla trivs.   
 
Stabil 
 
Den stabila personen förknippas med den gröna färgen och känns igen genom dess lugn och 
uthållighet. Personen är väldigt omtänksam, en bra lyssnare och helt enkelt lugnet mitt i 
stormen. Lojalitet och samarbete är något personen värdesätter högt.  
 
Konformitet  
 
Den analytiska personen som hamnar med den blåa färgen är en person som undviker risker, 
är väldigt noggrann och ser mycket till detaljerna. Personen lägger stor vikt vid kvalitet och 
föredrar en miljö där fokus ligger på logik istället för känslor (Discanalys 2017).  
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Figur 3.2 DISA-modellen (Discanalys 2017).  
 
 
3.2 Motivation 
 
Motivation är viktigt i många olika sammanhang och ofta nyckeln till en bra prestation. En 
motiverad personal är det mest värdefulla ett företag kan inneha och det är därför viktigt att 
besitta kunskap om olika metoder kring detta (Zareen, Razzaq & Mujtaba 2014). Det finns 
många olika motivationsteorier, men en av dem som återkommit mest frekvent i vår 
informationssökning är Maslows (1987) motivationsteori.  
 
Maslows behovstrappa som första gången publicerades år 1943 består av fem steg där det 
lägsta står för våra mest grundläggande fysiska behov. Han menar att dessa måste uppfyllas 
innan en person kan klättra vidare upp för trappan. Det högsta steget är Självförverkligande 
och är det de flesta strävar efter, efter att ha klarat av trappans mellanliggande steg (Maslow 
1987). 
 

3.2.1 Maslows Motivationsteori 
 
Abraham H. Maslows (1987) motivationsteori handlar om hur en person väljer att prioritera 
sina olika behov. Han menar att alla människor har fem ursprungliga behov som denna strävar 
efter att uppfylla. De fem behoven existerar alla samtidigt, men alla prioriterar dem i olika 
ordning. 
 
Maslows behovshierarki - Behovstrappan - visar i vilken ordning människor prioriterar dessa 
behov. 
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Figur 3.3 Maslows behovshierarki (Maslow 1987).  
 
Som visas ovan i Figur 3.3 så är första steget i trappan är de grundläggande fysiska behoven. 
Här är de lägsta behoven som vi behöver för att överleva så som mat, vatten, kläder och en 
plats att bo på. När alla dessa lyckats täckas och uppfyllas är det dags att sträva efter nästa 
steg i trappan - Trygghetsbehovet. Detta steg handlar om att nå trygghet, både på ett 
personligt och finansiellt plan. Det gäller att hitta en trygg plats att bo på men även 
exempelvis kunna spara undan pengar för att tryggt kunna överleva en arbetslöshet (Maslow 
1987). 
 
När de två första stegen i trappan uppfyllts, strävas det efter att få kärlek och att få känna 
tillhörighet med andra. Det kan handla om en partner, vänner, familj, kollegor eller 
exempelvis en idrottsklubb. Därefter, när alla dessa behov är uppfyllda, är det önskvärt att 
känna uppskattning och bli sedd av sin omgivning. Detta behov kan vara större hos personer 
med låg självkänsla, än för personer med bättre självkänsla (Maslow 1987). 
. 
Det sista steget på trappan är "Självförverkligande". Här handlar det om att uppfylla 
förverkligandet av sig själv och få nå sin fulla potential. Att en person får vara den som den 
anser att den är och vill vara. En poet måste få skriva, en musiker måste få spela och 
komponera, en atlet måste få utöva sin idrott och så vidare. Detta steg är därför väldigt 
individuellt, om det för någon innebär att vara en bra förälder, innebär det kanske för någon 
annan att vara den roligaste kompisen (Maslow 1987). 
 
I ledarskapssammanhang, och andra sammanhang där det gäller att motivera andra kan denna 
teori vara till nytta genom vetskapen om vilket steg på trappan som individen i fråga befinner 
sig på. Då behoven ser olika ut hos olika individer motiveras de även på olika sätt, vilket är 
väsentligt för en ledarfigur att veta (Fors-Andrée 2012). 
 
Modellen har dock fått kritik från olika håll som menar att det inte bara tillfredsställs ett 
behov åt gången, utan att det faktiskt uppfylls flera behov simultant. Om trappans steg skulle 
“översatts” till en arbetsplats ur ett ledarskapsperspektiv skulle det kunna se ut som följande; 
 

1. De grundläggande kroppsliga behoven - Förse sina anställda med lunchraster, 
fikapauser och en stabil lön 

2. Trygghetsbehoven - Tillhandahålla en trygg och säker arbetsplats 
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3. Behov av tillhörighet - Se till att alla känner gemenskap och ser sig som en del i en 
grupp eller på en avdelning 

4. Behov av uppskattning - Ge beröm, positiv feedback och belöna goda resultat 
5. Självförverkligande - Se till att de anställda känner att det de gör är meningsfullt och 

att de får utmana sig själva (Fors-Andrée 2012). 
 
Här menar Fors-Andrée (2012) att det lätt kan ifrågasättas om det verkligen är viktigare med 
en fikapaus, än att få beröm och känna en gemenskap - det finns ju många som väljer ett 
lågavlönat arbete bara för att de brinner för yrket och för att det får dem att känna sig 
meningsfulla. Han menar att i ett ledarskapssammanhang kanske trappan bör vändas upp-och-
ner för att fungera, och kanske kan detsamma gälla när det kommer till volontärer. 
 
 
3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Studiens teoretiska referensram menar att motivation är nyckeln till framgång och att ett 
framgångsrikt motivationsarbete ska kunna anpassa sig utefter olika personligheter. Kapitlet 
tar upp de två personlighetsklassificeringsmodellerna DISA och Femfaktormodellen vilket 
innehåller fyra (dominant, inflytande, stabil och analytisk respektive fem (extraversion, 
sympatiskhet, samvetsgrannhet, öppenhet och neuroticism) olika personlighetstyper. Kapitlet 
tar även upp Maslows motivationsteori och dess behovstrappa som menar att det finns olika 
faktorer som påverkar vår motivation på olika sätt i form av en hierarki.  
 
Efter att ha studerat både DISA-modellen och Femfaktorsmodellen, har vi valt att utgå ifrån 
och basera denna rapport utifrån den sistnämnda. Till skillnad från DISA-modellen, som har 
fyra kategorier, har Femfaktormodellen fem dimensioner som dessutom beskriver 
personlighetsdrag hos en person både med låga och höga värden. Detta ger en mer nyanserad 
bild av individens personlighetsdrag, snarare än att placera denne i en kategori. För vår studie 
anser vi att DISA-modellen inte är tillräckligt omfattande för att få fram ett rättvist resultat. Vi 
kommer även att utgå från Maslows motivationsteori och fokusera på trappan när den har 
”översatts” vilket vill säga att det blir mer relaterat till arbetslivet. Detta för att kunna koppla 
de olika personlighetsdimensionerna från Femfaktormodellen till trappans fem olika steg i 
Maslows teori. Detta kommer bidra till att vi kommer kunna se paralleller mellan 
personligheterna och vad de motiveras av.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 17 

4 Resultat 
       
Här nedan presenteras sammanställningen av den empiri som våra kvalitativa intervjuer 
genererade under vår studie. Sammanställningen är uppdelad utefter Femfaktormodellen som 
låg i fokus när våra respondenter svarade på personlighetstestet och sedan också 
intervjuerna. Denna struktur ger en överskådlig bild och det är enkelt att förstå våra 
respondenters förklaringar.     
 
Först redogörs studiens avgränsningar och därefter en sammanställning vad våra 
respondenter generellt anser om motivationsfaktorer, sedan går vi djupare in på de olika 
personlighetsdimensionerna. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning.    
   
  
    
4.1 Presentation av respondenter 
 
I tabellen 4.1 nedan presenteras studiens respondenter samt deras personlighetsdimensioner i 
fallande ordning med den främst markanta överst. Detta resultat har framkommit genom att 
använda uträkningen som testet anger, se Bilaga 1.  
När respondenterna hade genomfört testet fick de räkna ut vilket värde de hade på de olika 
dimensionerna. Detta gjordes genom att titta på instruktionerna nedanför testet och se vilka 
frågor som tillhör vilken dimension, och sedan addera ihop de poäng som delat ut på just 
dessa frågor. På så sätt har ett totalt värde på vardera dimension framkommit. Somliga frågor 
är fetmarkerade, vilket innebär att skalan vänder. Om personen anser att den inte alls stämmer 
in på påståendet, så ska personen då skriva en femma, istället för en etta som på de finstilta. 
Detta för att dessa frågor syftar till en dimension som i regel beter sig motsatt till vad 
påståendet påpekar. Exempelvis, ”Tenderar du att hitta fel hos andra?”, detta är en fråga som 
är kopplad till agreeableness som INTE bör hitta fel hos andra. Men eftersom resultatet är 
baserat på de högsta värdena, får skalan i detta fall vändas, för att på ett korrekt sätt få fram de 
värden som sedan ska adderas ihop.  
 
Dessa totalvärden dividerades sedan med antalet frågor kopplade till	  
dimensionen och fick på så sätt fram en procentsats för att visa var på de olika skalorna de	  
hamnade. Vi menar att eftersom det är olika många frågor tillhörande de olika dimensionerna, 
så blir det felaktigt att enbart se till de högsta värdena, då det är lättare att nå upp i höga siffror 
på vissa dimensioner. Därför divideras varje totalvärde med antal frågor som är kopplade till 
just den dimensionen, och på så sätt få fram en procentsats per dimension. Dessa har sedan 
sorterats i storleksordning och staplats upp i tabellen nedan, se tabell 4.1. Denna metod är ett 
tillvägagångssätt som vi själva utvecklat, då vi menar att det på ett korrekt sätt får fram vilken 
som är den starkaste dimensionen för varje individ.  
 
Tillsammans med personlighetstestet ställdes det även en fråga om vad som kunnat motivera 
personen i fråga att ställa upp som volontär på ett evenemang. Detta för att enkelt kunna få in 
en större mängd svar för att försöka se en koppling mellan personlighetstypen och vad som 
motiverar denne, mer än bara de mer djupgående intervjuerna.  
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Respondent Kön Utbildning Ålder Personlighetstyp 

Respondent 1 
 

Kvinna Järnvägsprojektör År 1 43 Agreeableness       0,91 
Extraversion             0,8 
Conscientiousness    0,8 
Openness                  0,6 
Neuroticism            0,55 

Respondent 2 
 

Man Butikschefsprogrammet 
År 2 

27 Agreeableness       0,91 
Extraversion           0,75 
Conscientiousness  0,75 
Neuroticism            0,57 
Openness                0,5 

Respondent 3 
 

Man Järnvägsprojektör År 1 27 Agreeableness       0,88 
Extraversion           0,85 
Conscientiousness  0,75 
Openness                0,72 
Neuroticism            0,5 

Respondent 4 
 

Kvinna Event Management År 3 22 Agreeableness       0,86 
Openness                0,74 
Conscientiousness  0,76 
Extraversion           0,6 
Neuroticism           0,6 

Respondent 5 
 

Man Energitekniker År 2 31 Agreeableness       0,84 
Openness                0,78 
Conscientiousness  0,75 
Extraversion           0,6 
Neuroticism            0,32 

Respondent 6 
 

Man Butikschefsprogrammet 
År 1 

23 Agreeableness       0,77 
Openness                0,7 
Extraversion           0,65 
Neuroticism            0,6 
Conscientiousness  0,57 

Respondent 7 
 

Kvinna Event Management År 2 23 Extraversion         0,87 
Agreeableness        0,77 
Openness                0,74 
Neuroticism            0,65 
Conscientiousness  0,62 

Respondent 8 
 

Man Butikschefsprogrammet 
År 1 

24 Extraversion         0,85 
Openness                0,74 
Neuroticism            0,62 
Conscientiousness  0,57 
Agreeableness        0,57 

Respondent 9 Kvinna Event Management År 2 25 Extraversion         0,82 
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 Agreeableness        0,82 
Conscientiousness  0,68 
Openness                0,58 
Neuroticism            0,47 

Respondent 10 
 

Man Turism- och 
destinationsutveckling 
År 2 

23 Openness               0,86 
Extraversion           0,85 
Agreeableness        0,77  
Conscientiousness  0,66 
Neuroticism            0,47 

Respondent 11 
 

Kvinna Event Management År 3 26 Openness               0,8 
Agreeableness        0,73 
Extraversion           0,7  
Conscientiousness  0,68 
Neuroticism            0,65 

Respondent 12 
 

Kvinna Event Management År 1 23 Openness               0,78 
Agreeableness        0,75 
Conscientiousness  0,66 
Neuroticism            0,47 
Extraversion           0,45 

Respondent 13 
 

Kvinna Förskolelärare År 3 24 Conscientiousness 0,95 
Agreeableness        0,66 
Extraversion           0,6 
Openness                0,54 
Neuroticism            0,5 

Respondent 14 
 

Kvinna  Förskolelärare År 3 23 Conscientiousness 0,8 
Openness                0,62 
Neuroticism            0,62 
Agreeableness        0,6 
Extraversion           0,57 

 
Tabell 4.1 
 
 
4.2 Femfaktormodellen (The Big Five)  
 
Utefter de fem dimensioner som Femfaktormodellen innehåller fick våra respondenter svara 
på frågor hur de motiverades utifrån vilken personlighetsdimension de hade blivit.     
 
4.2.1 Extraversion – Extraversion 
 
Enligt Femfaktormodellen är den extroverta personen sällskaplig och människointresserad, 
men även pratsam, optimistisk och varm. Vi intervjuade tre personer som hade extraversion 
som mest dominant dimension. Två av dem var kvinnor som studerade Event Management, 
och en av dem var man och studerade till butikschef.  
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Alla tre var eniga om att inre belöningar motiverar dem mer än yttre. De inre belöningarna 
innefattar saker på det emotionella planet som att exempelvis få beröm medan de yttre 
belöningarna innebär att personen istället drivs av exempelvis pengar (Erlander 2010). 
Respondent 9 som går andra året på Event Management-programmet berättar hur hon 
värdesätter en klapp på axeln av chefen högre än att få en materiell belöning. 
 
Två av tre nämnde även att träffa nya människor var en anledning att anmäla sig som volontär 
på ett evenemang vilket stämmer överens med typiska extroverta personlighetsdrag som 
öppna och människointresserade. 
 
Samtliga av dessa tre var mer för kollektiva än enskilda belöningar. En av våra respondenter 
stärker detta antagande genom att säga att “så länge gruppen håller ihop så blir det roligare 
och lättare att jobba”.  
 
4.2.2 Sympatiskhet - Agreeableness  
 
Detta var den mest förekommande personlighetsdimensionen i vår undersökning och därför 
hade vi intervjuer med fler personer med denna personlighet, än inom någon annan 
dimension. Vi pratade med sex personer med olika utbildningar, varav två var kvinnor och 
fyra var män. Vad som karaktäriserar en person med högt värde på denna dimension är ord 
som mjuk, godhjärtad, vänlig, hjälpsam, förlåtande och öppenhjärtad.  
 
Samtliga sex personer var överens om att inre belöning är viktigare än yttre. Respondent 11, 
berättar hur hon inte alls är driven av pengar och framgång, utan mer av att få uppskattning, 
vilket Respondent 22 håller med om då han beskriver hur han på senare år värderar välmående 
och beröm högre än pengar. 
 
Tydlighet är också ett ord som återkommer i alla sex intervjuer. Alla är överens om att detta 
är viktigt när det kommer till vad de motiveras av, och även när det handlar om hur de vill att 
en arbetsgivare och ledare ska agera. “En bra ledare är en som visar vägen och jag blir mer 
motiverad om min chef visar hur jag ska göra istället för att bara peka”, berättar respondent 6 
som går första året på butikschefsprogrammet. 
 
När vi frågade dem om de föredrar kollektiva eller enskilda belöningssystem, så svarade fem 
av våra sex respondenter att de föredrar kollektiva. Järnvägsprojektörsstudenten respondent 3 
pratar om hur det lätt blir en tävling om det är enskilda belöningar. Han menar vidare att 
tävlingar skapar konkurrenter som i sin tur skapar fiender, medan kollektiva belöningar gör att 
alla får ta del av en vinst, vilket då gynnar gruppen i längden.  
    
4.2.3 Samvetsgrannhet - Counscientiousness  
 
Personer som har hög poäng på personlighetsdimensionen samvetsgrannhet beskrivs som 
välorganiserade, ambitiösa och arbetsamma. Våra två respondenter som vi intervjuade inom 
denna dimension tyckte båda det var viktigt att nå mål, och uppskattade när mer ansvar gavs 
till dem.  
 

                                                
1 Respondent 1, Järnvägsprojektörstudent, 25 april 2017 
2 Respondent 2, Butikschefsstudent, 26 april 2017 2 Respondent 2, Butikschefsstudent, 26 april 2017 
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Respondent 14 pratar om att hon motiveras mest av inre belöningar, så som beröm då hon 
anser att bekräftelse är extra viktigt och att göra dåligt ifrån sig finns inte.  
 
Båda påpekade också att tydlighet var viktigt i evenemangsammanhang för att förstå vad som 
skulle göras. Respondent 133, som studerar tredje året på Förskollärarprogrammet, menar att 
hon hela tiden behöver motivera sig till att få någonting gjort.  
 
4.2.4 Öppenhet – Openness 
 
En person med en öppen personlighet karaktäriseras av att vara nyfiken, allmänintresserad, 
kreativ och fantasifull. Vi intervjuade tre personer med detta personlighetsdrag varav två var 
kvinnor som går första och tredje året på Event Management-programmet och en var man 
som studerar andra året inom Turism- och Destinationsutveckling. Två av de tre berättade att 
de motiveras mer av inre belöningar än av yttre. Respondent 10, som är egenföretagare inom 
fotografering och film, säger att “jag föredrar inre belöningar i det syftet att jag mår bättre om 
jag gör en film som jag verkligen kan stå för i mitt jobb. det är mer värt för mig att göra 
någonting som jag kan stoltsera och profilera mig med, än att få extra mycket betalt”. 
 
Att få tydliga instruktioner om vad som ska göras är något som motiverat många, och även i 
detta fall är det majoriteten. Två av de tre tycker att detta är något som gör att de gör ett bättre 
jobb. “Jag tror först och främst att konkreta uppgifter är viktigt, jag vill ha en beskrivning på 
vad jag ska göra, annars blir det förvirrat”, svarar Event Managementstudenten respondent 11 
på frågan om vad som krävs för att hon ska göra ett bra jobb som volontär på ett evenemang. 
 
Det var även två av tre som föredrog en kollektiv belöning framför en enskild. Respondent 
124, som läser första året på Event Management-programmet, är tydlig med att hon tycker att 
det ska vara rättvist; “Jag föredrar kollektiva belöningar, definitivt. för att jag tror det blir 
bättre stämning även om folk som kanske inte förtjänar det också får, så känner jag att de 
kanske blir mer motiverade till att hjälpa till istället för att hela tiden selektivt välja ut en och 
det är svårt att hålla koll på vem som har fått och hur de har gjort, och folk som aldrig får 
något”. 

4.2.5 Neuroticism - Neuroticism 
 
En person med höga värden på dimensionen neuroticism har egenskaper som orolig, nervös 
och instabil. Andra egenskaper kan också vara att personen blir känslosam och kan upplevas 
som hypokondrisk. Av de respondenter vi intervjuade hade inga höga värden på denna 
dimension. Enligt Hwang, Lundberg och Smedler (2012) kan detta dels bero på att det är den 
minst förekommande av alla fem men också att respondenterna inte har velat framstå som en 
person med just dessa egenskaper, antingen medvetet eller undermedvetet.   
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Respondent 13, Förskollärarstudent, intervju 2 maj 2017 
4 Respondent 12, Event Mangementstudent, intervju 28 april 2017 



 

 22 

5 Analys  
 
Följande kapitel innehåller en analys av vår empiri som är kopplad till vår teoretiska 
referensram. Vi analyserar respondenternas tankar om motivationsfaktorer utefter deras 
personlighetsdimension och drar paralleller till Femfaktormodellen och Maslows 
behovstrappa. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.   
 
 
5.1 Inledning  
 
Efter att ha genomfört och transkriberat alla 14 intervjuer, så fann vi ett visst antal termer som 
både var frekvent förekommande, men också betydelsefulla för studiens syfte. Tre 
huvudteman skapades, inre och yttre belöningar, kollektiva och enskilda belöningar samt 
tydlighet som byggde på studiens frågeställning. Utifrån dessa huvudteman skapades sedan 
subteman i form av ansvar, mål och belöningar. Denna tematiska analysmetod (Bryman) 
ansåg vi vara det tydligaste och mest effektiva sättet att kunna se eventuella samband mellan 
de olika personlighetsdimensionerna och motivationsfaktorerna. Dessa termer kodades efter 
färg och sammanställdes sedan för att ha möjlighet att få en överblick och analysera dessa 
eventuella samband. 
 
 
5.2 Femfaktormodellen (The Big Five)  
 
5.2.1 Extraversion – Extraversion 
 
En person med hög poäng på personlighetsdimensionen extraversion utmärker sig med 
egenskaper som sällskaplig, aktiv, pratsam, människointresserad, optimistisk och varm 
(Hwang, Lundberg & Smedler 2012). Genom våra intervjuer med respondenterna hittades en 
del av dessa egenskaper. Bland annat ansåg de att en inre belöning som exempelvis gav dem 
en emotionell bekräftelse eller beröm var viktigt vilket enligt McCrae och Costa (1991) skulle 
kunna härledas till att extroverta personer är varma och bryr sig mer om att må bra på insidan. 
De fann också att kollektiva belöningar var att föredra framför enskilda vilket stärks av 
Femfaktormodellens beskrivning av att extroverta personer är sällskapliga och 
människointresserade och jobbar därför gärna i team. Frågan om vad som skulle få dem att 
anmäla sig som volontär till ett event ställdes också och en av de största anledningarna var att 
träffa nya människor vilket också kan styrkas till ovanstående nämnda saker som att de är 
människointresserade och sällskapliga. De extroverta personerna motiveras av saker som 
berör och när de får vara delaktiga i något tillsammans med andra människor, som våra 
respondenter uttryckte sig (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). Respondent 7 menar att ett 
“bra jobbat” från sin chef räcker för att motivationen inte ska sjunka och att beröm är mer värt 
i längden. ”Det känns också som att när man är ny i arbetslivet finns det inte samma pengar 
att tjäna än och då kommer man längre med den inre motivationen”, säger hon. Det tycks 
finnas tydliga likheter mellan respondenterna i denna dimension. 
 
 
5.2.2 Sympatiskhet - Agreeableness  
 
McCrae och Costa (1991) anser att personer med hög poäng på sympatiskhet är mjuka, 
godhjärtade, vänliga, hjälpsamma, förlåtande och öppenhjärtade. Våra respondenter som fick 
hög poäng på sympatiskhet har utmärkt sig genom att vara för kollektiva belöningar vilket 
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skulle kunna bero på att de är godhjärtade och vill att det ska vara rättvist. Det är synd om 
någon inte får belöning för sin insats och därför är det bättre att jobba som ett team. Inre 
belöningar nämndes också av alla våra respondenter vilket skulle kunna kopplas samman med 
deras egenskaper som godhjärtade och att de är mjuka personer. Respondent 8 tycker att om 
personer får den inre bekräftelsen så vet de med säkerhet att de gör ett bra jobb. 
      
Alla våra respondenter som hamnade under dimensionen sympatiskhet tyckte även att 
tydlighet skulle genomsyra en organisation så att det var klart vilka arbetsuppgifter som skulle 
utföras för att undvika eventuella missförstånd eller onödiga fel. Enligt McCrae och Costa 
(1991) är personer som klassas som sympatiska hjälpsamma och vill därför veta vad som ska 
göras för att de ska hjälpa till så mycket som möjligt och känna sig behövda. Här tycks 
intervjun och teorin stämma bra överens.  
 
5.2.3 Samvetsgrannhet – Conscientiousness 
 
Samvetsgrannhet utmärker sig med egenskaper som välorganiserad, pålitlig, arbetsam, 
disciplinerad, noggrann, ambitiös och uthållig (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). 
Respondenterna inom denna kategori valde bort den kollektiva belöningen och föredrog 
istället den enskilda. De tycker även att just de jobbar på bra och därmed också förtjänar en 
belöning för sitt utförda arbete, och menar istället att kollektivt kan bli orättvist eftersom 
somliga då bara kan glida med. Alla respondenter berättade också att det var viktigt för dem 
att nå mål och ta ansvar vilket borde stämma bra överens med en person som enligt Hwang, 
Lundberg och Smedler (2012) är ambitös och arbetsam.  
 
5.2.4 Öppenhet – Openness 
 
Personer med hög poäng på öppenhet är nyfikna, allmänintresserade, kreativa, fantasifulla och 
okonventionella (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). På denna dimension var det svårare att 
hitta tydliga kopplingar till McCrae och Costas (1991) teori. Flertalet nämnde att de föredrar 
kollektiva belöningar, vilket kan bero på att de är allmänintresserade och tycker det är mer 
givande att jobba som ett team istället för enskilt. En märklig sak som dock kom upp var att 2 
av 3 ville ha en tydlighet och veta vad som skulle ske och hur de skulle gå tillväga. Här kan 
det istället tyckas att de skulle vara mer för fria händer och spontanitet då en egenskap hos 
dessa personer är fantasifullhet (Hwang, Lundberg & Smedler 2012).  
 
5.2.5 Neuroticism – Neuroticism 
 
Personer med hög poäng på neuroticism är oroliga, nervösa, osäkra, känslosamma, instabila 
och hypokondriska. Ingen av våra respondenter visade höga poäng på denna 
personlighetsdimension. Enligt Hwang, Lundberg och Smedler (2012) kan detta dels bero på 
att det är den minst förekommande av alla fem men också att respondenterna inte har velat 
framstå som en person med just dessa egenskaper, antingen medvetet eller undermedvetet.   
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5.3 Maslows behovstrappa  
 

5.3.1 De fysiska och grundläggande behoven 
 
Det nedersta steget i Maslows hierarki är våra fysiska och grundläggande behov (Maslow 
1987). Dessa är behov som måste uppfyllas för att vi överhuvudtaget ska kunna leva. Bland 
dessa finns bland annat mat och näring, och detta är något som har återkommit ett flertal 
gånger i våra intervjuer när vi frågat om vad som hade kunnat få respondenten att anmäla sig 
som volontär och sedan göra ett bra jobb på plats. Förutom detta är det även många som 
nämnt betydelsen av att få ta raster med jämna mellanrum och respondent 7, som har höga 
poäng på dimensionen Extraversion, berättade om avsaknaden av detta i vår intervju med 
henne; “Någon gång när jag volontärarbetat, då var det att jobba 12 timmar i sträck och så var 
det en snabb lunch, då vill man bara gå hem och gråta efteråt för att det blev så jobbigt. Så 
avsätta pauser för en, gott om mat och dricka och lite vilostunder och sådant är ju skönt”. 
Detta är något som majoriteten av respondenterna håller med om, oavsett vilken dimension de 
tillhör.  
 
5.3.2 Trygghetsbehov  
 
Maslows nästa steg i hierarkin är vårt trygghetsbehov, och här är det något svårare att dra en 
parallell med våra studier. Dels handlar detta steg om en finansiell trygghet, och eftersom ett 
volontärjobb innebär att det inte ges någon ekonomisk ersättning blir det svårare att hitta 
samband. Vad som skulle kunna anses vara relevant är att ett par av våra respondenter svarat 
att de enbart kommer att ställa upp om det inte innebär att de går miste om en inkomstkälla. 
Att ställa upp som volontär fungerar därför bäst antingen för studenter som inte har jobb, eller 
på exempelvis en helg eller kväll då de flesta arbetare är lediga från sina jobb. ”Det är mycket 
man vill göra som inte kostar pengar, men som inte genererar pengar. Man har ju alltid hyra 
och sådant att betala”, säger respondent 2 som tillhör dimensionen Sympatiskhet.  
 
Vad som också varit väldigt frekvent förekommande i våra intervjuer är önskemålet om att få 
bra information och tydliga instruktioner kring arbetsuppgifterna. Respondent 4 berättar om 
när hon var i Frankrike som volontär och fick stå i receptionen på ett hotell; “I Frankrike hade 
det gett oss jättemycket om vi hade fått en riktig upplärning så man vet vad man kan svara på 
frågorna för det var ju nästan att man ville gå längre bak så fort en människa kom med en 
fråga för man visste att man inte skulle kunna svara på den. Då kände man ju sig jättedum 
som står och bara “Va?, jag vet inte. Fråga den istället”. Man känner sig löjlig när man inte 
vet och man känner sig säker och vill jobba när man vet”.  Även denna respondent har ett högt 
värde på sympatiskhet och typiska drag för en sådan person är att de är godhjärtade, vänliga 
och vill gärna hjälpa till. I situationen som denna respondent beskriver verkar instruktionerna 
ha varit för otydliga för att respondenten ska kunna göra detta. Detta kan även stärkas av att ju 
tryggare någon känner sig i sin roll, desto bättre jobb gör den och på så sätt finns det ett visst 
behov av trygghet även i volontärssammanhang.  
 
5.3.3 Gemenskap  
 
Tredje steget handlar om behovet av gemenskap och här ser vi samband på mer än ett plan. 
Först och främst är det många som svarat att mötet med nya människor är en anledning till att 
anmäla sig som volontär. Framförallt de extroverta personerna som karaktäriseras av 
egenskaper som sällskapliga, pratsamma och människointresserade påpekade detta. Ännu 
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tydligare har det framgått när vi frågat om olika belöningssystem. Frågan har handlat om vilka 
för- och nackdelar det finns med enskilda respektive kollektiva belöningar och vad 
respondenten själv hade föredragit. Här är det en stor majoritet som svarat att de tycker att 
kollektiva belöningar är bättre och det vanligaste resonemanget har varit att det för kollegorna 
samman och främjar att jobba som ett team mer än som enskilda individer.  “Enskilda 
belöningar blir mer tävlingsinriktat. Tävling innebär att man ska ha konkurrenter att tävla 
emot. Med kollektiv belöning så stärker du en grupp och då kanske de där bästa individerna 
drar med alla som kanske är lite i underkant att prestera bra som en grupp för då gynnar det 
alla”, resonerar respondent 3 som har höga poäng på Sympatiskhet.  
 
En annan faktor som kom på tal är hur en bra ledare ska vara och många svarade att de vill att 
deras chef ska vara “på samma plan” som de anställda. Med detta har många menat att deras 
chef nästintill ska kännas som en kompis. “Även fast den styr och ställer så syns det men ändå 
inte på ett chefsaktigt sätt om man säger så”, tycker respondent 8 som är extrovert, samtidigt 
som respondent 2 som tillhör dimensionen Sympatiskhet, är inne på samma spår och 
beskriver bra ledarskap som “att jobba tillsammans för att uppnå någonting och inte 
individuellt, det tycker jag är bra ledarskap”. Det är emellertid inte alla som är överens om 
detta och respondent 13 som är Samvetsgrann berättar om dålig erfarenhet kring detta; “Det 
jag upplevt med ledarskap som inte varit så bra, det är att ledaren eller chefen har varit väldigt 
bra kompis med några kanske och det kan bli svårt att sätta gränser och säga ifrån och så”. 
Enligt Femfaktormodellen så kännetecknas personen både i den extroverta och sympatiska 
dimensionen av sociala egenskaper (Hwang, Lundberg & Smedler 2012). En extrovert person 
är bland annat sällskaplig och människointresserad, och den sympatiska är godhjärtad, vänlig 
och hjälpsam. En samvetsgrann person däremot, är arbetsam och disciplinerad och möjligen 
är det därför respondenternas syn på bra ledarskap skiljer sig från varandra.  
 
5.3.4 Uppskattning 
 
Även här är nästintill alla respondenter överens om vikten av en inre belöning och behovet av 
att känna uppskattning och få beröm och feedback vilket Maslow (1987) menar är viktigt för 
att en person ska trivas. “Jag har förstått genom åren att det är väldigt viktigt för mig att få 
uppskattning när man pratar om jobb”, berättar respondent 1, som är sympatisk, samtidigt 
som respondent 9, som är extrovert, håller med och säger att “en klapp på axeln tycker jag 
leder längre i loppet av en karriär än att bara få en klumpsumma pengar”. 
 
5.3.5 Självförverkligande 
 
När behoven uppfyllts i alla de tidigare stegen i hierarkin, är det översta och sista steget kvar - 
självförverkligande. Detta steg innebär att alla ska få vara den de vill vara och att få nå sin 
fulla potential. Kring detta har respondenterna möjligen resonerat på varierande sätt, men med 
en slutsats kring att det är att utvecklas de vill göra - och med det, precis som enligt Maslows 
(1987) teori, nå deras fulla potential i så stor utsträckning som möjligt. På frågan kring hur 
respondenterna vill bli motiverad av sin arbetsgivare och även på frågan om vad som hade 
motiverat dem att göra ett bra jobb som volontär är termer så som ansvar, utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter frekvent förekommande - begrepp som alla tre har med en strävan 
efter självförverkligande att göra. Båda respondent 13 och 14 har höga värden på 
samvetsgrannhet och båda nämner att de är motiverande för dem att ha mål att nå och få eget 
ansvar. Detta passar bra in på en samvetsgrann person som beskrivs bland annat som, 
välorganiserad och arbetsam och ambitiös. (Se Tabell 3.1.) “Det viktigaste är att kunna 
utvecklas, att inte stanna där, att man får chansen att kunna visa. Inte bara att det är typ betyg 
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som spelar roll utan även vad man har gjort. Alltså, erfarenhet liksom, det tror jag är viktigast 
för att kunna utvecklas och klättra”, tycker den sympatiska respondent 2. Respondent 9, som 
tillhör dimensionen Extraversion, håller med om vikten av att utvecklas, men pratar även om 
ansvar; “Om man visar att man är bra på någonting så kan man få mer ansvar i företaget eller 
något, då har du visat att du är så pass duktig så då kan du få det här ansvaret och det kan jag 
värdesätta mycket. Eller att man tar sig uppåt på något vis liksom”.  
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats med svar på forskningsfrågan samt förslag till 
vidare forskning.  
 
 
Studiens forskningsfråga är som följer; 
      
Vilka personlighetstyper motiveras på vilka sätt? 
 
Alla människor är olika och för att kunna motiveras krävs det att en rad olika saker ska falla 
på plats. Maslow (1987) berättar utifrån sin behovstrappa att mat, bekräftelse och 
uppskattning är grundläggande behov som alla människor behöver, vilket vi tydligt såg i vårt 
resultat för samtliga personlighetsdimensioner. 
 
McCrae och Costa (1991) menar att det finns fem personlighetsdimensioner som ingår i 
modellen The Big Five. Utifrån dessa fem olika personlighetstyper; Extraversion, 
Sympatiskhet, Samvetsgrannhet, Öppenhet, och Neuroticism upplevde vi skillnader beroende 
på vilken personlighet respondenten blev. Olikheter personlighetsdimensionerna emellan 
visade sig också så som McCrae och Costa (1991) hade beskrivit det. Exempelvis att 
dimensionen Extraversion drevs av det sociala medan dimensionen Sympatiskhet motiverades 
av tydlighet för att kunna vara hjälpsamma. Dessa saker stämde överens med vad 
Femfaktorteorin utlovade. Även att den Samvetsgranna personen drevs av att nå mål och 
eftersträva ansvar. Något som var lika för alla personlighetsdimensioner var att samtliga 
föredrog inre belöningar. Detta tror vi kan ha att göra med vårt åldersspann på 
respondenterna. Vi upplever att i dagens samhälle tar det tid att klättra högt upp i arbetslivet 
och i början av karriären måste andra drivkrafter än pengar hittas för att komma någon vart. 
Detta då de oftast inte existerar i ett så tidigt skede av karriären. Därför tror vi samtliga av 
våra respondenter svarade att inre belöningar vägde tyngre än de yttre belöningarna.  
 
McCrae och Costa (1991) berättar att personlighetsdimensionen Öppenhet innebär kreativitet, 
fantasifullhet och okonventionellt förhållningssätt. Vi fann dock att detta inte stämde överens 
med hur vi upplevde respondenten med personlighetsdimensionen Öppenhet. Istället ville 
dessa individer ha tydliga regler och en struktur för vad som skulle utföras. Vi anar att ett 
större antal respondenter hade kunnat ge ett mer rättvist resultat. Anledningen till att resultatet 
inte blev så pass tydligt och brett som vi hoppats på kan bero på studiens omfattning. För att 
kunna få fram ett mer relevant och generellt resultat hade studien behövt utökats. På 
personlighetsdimensionen Neuroticism hittade vi inga respondenter, något som vi dock var 
förberedda på efter att ha läst att det är vanligt att personer inte vill framstå som den 
personlighetstypen, antingen medvetet eller undermedvetet (Hwang, Lundberg & Smedler 
2012).  
 
Syftet med studien var att bidra med kunskap kring hur och vad olika personlighetstyper 
motiveras av och hur organisationer och företag med hjälp av denna kunskap kan locka 
volontärarbetare till olika evenemang. Vi anser att både företagen och själva volontärerna kan 
dra stor nytta av detta. Det blir till ekonomisk fördel för företagen och volontärerna utökar sin 
kunskap och erfarenhet som i framtiden kan öppna upp för arbetsmöjligheter. I den snabbt 
växande världen är det viktigt för företagen att ha motiverade anställda och volontärer, då vi 
anser att det är dem som speglar hela företaget.  
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Det vi har kommit fram till är att varje individ tillhör en eller flera personlighetsdimensioner. 
Även om vår förståelse har växt så krävs det mer omfattande forskning för att kunna 
generalisera studiens resultat. För att som organisation kunna använda sig av denna kunskap 
krävs det i praktiken mycket förarbete genom att ta reda på vilken personlighet varje individ 
klassas som. Slutligen har vi insett att det är otroligt tidskrävande och svårt att definiera 
motivation hos olika personligheter. 
 
6.1 Förslag till vidare forskning   
 
Då människors personlighet ständigt är ett aktuellt ämne, likaså vad olika personlighetstyper 
motiveras av, finner vi det intressant att vidare forskning ska drivas inom området. Vi föreslår 
att gå vidare genom att utöka till ett större personlighetstest och även se det från fler företags 
synvinklar. Det skulle vara intressant att studera hur olika personlighetstyper motiveras om 
faktorer som tidspress och förändringar kommer in i bilden.  
 
En annan aspekt som hade varit intressant att studera är hur ledarens personlighet påverkar 
hur och vad den anställda motiveras av, samt om bransch och storlek på företag påverkar 
vilken personlighet ledaren innehar.  
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Bilaga 1 
 

Personlighetstest  
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Bilaga 2 
 

Intervju med respondenterna  
 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet motivation? 
 
2. Anser du att du motiveras mest av yttre (pengar) eller inre (emotionella) belöningar? 
 
3. Hur upplever du bra ledarskap? 
      
4. Hur vill du bli motiverad av din arbetsgivare?  
 
5. Vad har du varit med om för belöningssystem tidigare? 
Hur har det fungerat? 
  
6. Vilket belöningssystem tror du hade fungerat bäst för dig? 
 
7. Vad finns det för för- och nackdelar med kollektiva och enskilda belöningar? Vilka föredrar 
du?  
 
8. Vad hade fått dig att anmäla dig till ett volontärsammanhang? 
 
9. Vad hade fått dig motiverad att göra ett bra jobb som volontär under eventet? 
(Ev. fylla i; som t.ex. meningsfullhet, trevligt folk, raster, “dagens bästa volontär”osv) 
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